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Nežádejte od Boha méně, 
než chce dát… 

 

(Benedikt XVI.) 
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Máte nemožné rodiče? Stydíte se za ně? Stále vám do 

všeho mluví, poučují a mají trapné názory? Buďte trpěliví, dejte 
jim čas... 

Když jsem byla malé dítě, měla jsem nejlepší rodiče na 
světě. Maminka měla nejkrásnější vlasy, nádherně voněla, 
nosila vkusné šaty, byla jsem na ni opravdu pyšná. Tak hezkou 
maminku jste ještě neviděli! A tatínek - ten byl nejchytřejší 
z celé fabriky, kde pracoval. V podstatě tam všechno stálo na 
něm. Nebyl sice ředitel, ale schopnostmi ředitele 
mnohonásobně převyšoval. A jaké měl svaly! Když byl 
nablízku, nemohlo se vám absolutně nic stát. 

Nevím, co se vlastně stalo, ani nemohu přesně určit, kdy 
ta změna nastala, ale když mi bylo asi tak 12 let, rodiče se 
začali rapidně zhoršovat. Šlo to s nimi den ode dne s kopce. 
Snažila jsem se jim pomáhat. Vysvětlovala jsem jim, že jsou 
trapní, že takhle se žádní rodiče nechovají, ale nedali si říct. 
Maminka, která si vždy potrpěla na hezké oblečení, úplně 
ztratila soudnost. Styděla jsem se s ní vyjít na ulici. A táta? Ten 
inteligentní skoro ředitel velké fabriky plácal takové nesmysly, 
že se to ani nedalo poslouchat. A ty jeho věčné  zákazy                    
a rozkazy! Marně jsem se mu snažila vysvětlit, že vím sama 
nejlépe, co mám dělat. Nedal si říct. Byl neuvěřitelně 
tvrdohlavý, a tak jsem to vzdala. Nemělo to cenu, stejně za 
chvíli vypadnu z domu... 

Pak jsem vypadla, vdala se a měla děti. Rodiče pomalu 
přicházeli k rozumu. Chvíli to ještě trvalo. Ty jejich zastaralé 
názory na výchovu dětí a sklony k poučovaní mě ještě stále 
dráždily, ale už se to dalo vydržet, zvlášť když pohlídali 
vnoučata, odpustila jsem jim ledacos. 

Trapní rodiče 
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A dnes? Moje třináctiletá dcera je chudák. Má fakt 
nemožnou trapnou matku. Stydí se za mě, snaží se mi pomáhat, 
ale znáte to, starší člověk se mění pomalu... 

Ale jedno vám povím: Já mám nejlepší rodiče na světě! 
 

Magda Hauserová  -  převzato ze zpravodaje Rádia Proglas  
 

 
Známý – dnes už zemřelý – kněz P. Josef Olejník často 

říkával: „Žehnejte!“ Žehnání je svolávání Boha, Božího dobra, 
Božího života, Boží přítomnosti do života člověka. A týká se to 
nejen kněží. Týká se to všech – zvláště rodičů. Rodičovské 
požehnání má mimořádnou moc. Rodiče, žehnejte svým dětem! 
A nejen těm malým… 

Zde je vzor krásného, hlubokého žehnání rodičů 
dospělému dítěti, jak bylo otištěno ve zpravodaji hnutí 
Modlitby matek: 

 
Přivolávám na tebe Pánovo požehnání, mé dítě.  
Už jsi opustil domov a jsi tam někde sám.  
Ať ti Pán požehná, když se ráno probudíš  
a opatruje celý den tvoje tělo, mysl i duši.  
Ať tě provází, když já už nemohu.  
Ať požehná místa, kde žiješ a pracuješ  
a ukáže ti svou milující starostlivost,  
jak jsem to dělala já, když jsem se tolikrát ptala,  
kde jsi byl a s kým.  
Ať Pán požehná cesty, po kterých jdeš  
a všechny, kdo jdou s tebou.  
Ať požehná tvé peníze  
a naučí tě být štědrý k těm, kdo mají méně než ty.  

Žehnání rodičů dospělému dítěti 
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Ať tě vede správnými cestami  
a připomíná ti, že máš dávat to nejlepší  
a stavět potřeby jiných před své vlastní.  
Ať tě naučí odpouštět, jak jsme často  
odpouštěli jeden druhému …  
když jsi klopýtl a já jsem tě hubovala,  
když jsem řekla ´NE´a ty jsi nerozuměl.  
Ať jsi požehnán vědomím Boží Lásky,  
která tě hlídá a svítí na cestu před tebou,  
jako já jsem požehnaná vědomím,  
že jsi v bezpečí pod stínem Jeho křídel.  
Ať rosteš ve vztahu s Pánem, máš požehnání jistoty,  
poznání, že On tě nikdy nezklame ve své lásce,  
nikdy tě neopustí a vždy bude s tebou, aby tě utěšil.  
Ať jsi požehnán vědomím,  
že já si nedělám starosti, protože vím,  
že jsi v bezpečí v rukách jediné osoby,  
které věřím, že tě miluje víc, než já mohu.  
Amen. 

 
 Ve vzdělávací rubrice jsme si minule uvědomili, že 
biřmování je svátost, ve které zvláštním způsobem sestupuje na 
člověka Duch svatý a jedinečným způsobem ho posiluje 
v osobním křesťanském životě i ve svědectví o Kristu před 
druhými, k čemuž je každý křesťan povolán. 
 Kdo je to vlastně Duch svatý? Víme, že se žehnáme ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Možná víme z náboženství, 
že je jeden Bůh ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) a že 
Duch svatý je třetí božská osoba. Možná si pamatujeme 
z náboženství, že Bůh Otec nás stvořil, Syn nás vykoupil                 

Vedeni Duchem svatým 
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a Duch svatý nás posvětil (i když to je ne zcela přesné, protože 
každý Boží čin je dílem celé Nejsvětější Trojice ☺) Ale kdo to 
Duch svatý je? 
 Myslím, že to byl právě již výše zmiňovaný P. Josef 
Olejník, který měl krásnou definici Ducha svatého: Duch svatý 
je Láska, kterou miluje Otec Syna a Syn Otce a ta Láska je tak 
veliká, že se stává osobou. Také je možno říci, že Duch svatý je 
zosobněná síla Boží. 

Bible vypráví o sestoupení Ducha 
svatého na apoštoly o Letnicích. 
Ustrašený hlouček těch, kdo se po 
Ježíšově zatčení rozprchli a kteří 
seděli ve večeřadle s petlicí na 
dveřích, po seslání Ducha svatého 
jde do světa hlásat Krista – 
s odvahou až k mučednické smrti, 

ale také s obrovskou účinností: Lidé se obracejí po tisících. 
 Tentýž Duch svatý se stejnou mocí sestupuje v den 
přijetí svátosti biřmování na věřící dnešní doby. Posiluje                   
a uschopňuje ty, kteří s ním spolupracují, ke svědectví o Kristu 
– slovem i životem. A dává jejich svědectví zvláštní žár                      
a účinnost. Není i zde odpověď na otázku, co dělat pro to, 
abychom druhé lidi kolem sebe (zvláště ve svých rodinách                
a v dalších generacích) zachytili pro Krista?  
 

 
Vzpomínáte ještě na loňský minitábor s Pannou Marií na 
Cvilíně? Můžeme nejen vzpomínat. Je tu další akce: Minitábor 
s Duchem svatým. Prožíváme Rok biřmování, tedy rok 
věnovaný Duchu svatému. Tentokrát se pokusíme tak trochu 
jinak prožít svatodušní svátky. 

    Minitábor s Duchem svatým 
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KDO:  děti a mládež z náboženství 
KDY:  pátek 25.05.2012 až neděle 27.05.2012  
KDE:  v moderním Společenském centru pro volnočasové    
           aktivity dětí a mládeže v Rychalticích 
S KÝM:  s  P. Zdeňkem Šimíčkem, Mgr. Barborou   
               Vavrečkovou a vedoucími z řad křesťanské mládeže 
 
CO MŮŽEŠ ČEKAT?  
 

� Darem Ducha svatého je radost – páteční večer plný radosti  
       a her.  

�             Duch svatý je dárcem odvahy. Prokážeš ji taky? 

� Při stvoření světa se Duch vznášel nad vodami. Bude se  
       vznášet i při sobotním výletu do suprovního aquaparku na   
       Olešné u Frýdku-Místku? 

� Jedním ze symbolů Ducha svatého je růže. Prožijeme  
       slavnostní žehnání růží. Můžeš ji pak darovat někomu,  
       koho máš rád(a). Možná mamince, možná …☺ 

� Na apoštoly Duch svatý sestoupil v podobě ohnivých  
       jazyků. Nám oheň pomůže opéct špekáčky. 

� Apoštolové po seslání Ducha svatého začali mluvit  
       neznámými jazyky? Začneš i Ty? Nebo snad i Tvůj farář? 

� Na Pána Ježíše sestoupil Duch svatý v podobě holubice.  
       Dojde i na ni? 
 
Bližší informace a přihlášku dostali rodiče a školáci na 
zvláštním listu. Přihlašujte se co nejříve! Vyplněnou přihlášku 
spolu s penězi je možno odevzdat kdykoliv po bohoslužbách, 
v náboženství či na faře – nejpozději však do neděle 13. května. 
Čím dřív – tím líp. Kapacita je omezená!!! 



 7

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 30.04. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti 
smíření a v 18.00 hodin mše svatá 

� út 01.05. – začátek mariánského měsíce května; v 08.00 h. 
v Pusté Polomi a v 09.30 hod. v Kyjovicích votivní mše sv. 
o Panně Marii, Uzdravení nemocných; po mši sv. první 
májová pobožnost 

� st 02.05. – v Hlubočci v v 17.30 hod. příležitost ke svátosti 
smíření a v 18.00 hodin mše svatá s májovou pobožností 
zvláště pro rodiny s maličkými dětmi 

� pá 04.05. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 04.05. v 16.00 hodin schola uklízí kostel; pak schůzka 
� pá 04.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 05.05. – v 09.00 hod. na faře setkání s dospělými, kteří 

byli o Velikonocích pokřtěni a biřmováni 
� so 05.05. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� so 05.05. a ne 06.05. – při bohoslužbách sbírka na TV Noe 
� ne 06.05. – ve 14.30 hod. na faře setkání rodin s maličkými 

dětmi na téma Mám kořeny, a přesto mohu létat - životní 
jistoty versus svoboda  

� ne 06.05. – v kostele v Pusté Polomi v 16.00 hod. májová 
pobožnost s recitovaným mariánským pásmem Václava 
Renče Loretánské světlo; recituje Tomáš Koliander  

� út 08.05. – v 08.00 h. v Pusté Polomi a v 09.30 hod. 
v Kyjovicích mše sv. z památky Panny Marie, Prostřednice 
všech milostí; po mši sv. májová pobožnost 

� út 08.05.–ve 13h. na faře schůzka organizátorů Noci kostelů 
� pá 11.05. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci              

a Podvihově 

Informační servis 



 8

� pá 11.05. – ve 14.15 hod. ministrantská parta uklízí kostel; 
zváni jsou ministranti z celé farnosti; pak na zahradě fotbal  

� so 12.05. – Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském 
semináři v Olomouci; rodiče a ministranti jsou informováni 
zvláštním listem; přihlašujte se do 01.05. 2012; večerní mše 
svatá s nedělní platností v sobotu v Hlubočci nebude!!! 

� ne 13.05. – v 18.00 hod. mimořádně mše svatá v Hlubočci 
� čt 17.05. – Slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. v 16.30 

hod. v Kyjovicích a v 18.00 hod. v Pusté Polomi 
� pá 18.05. v 08.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření,bohoslužba slova se sv. přijímáním 
� pá 18.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 19.05. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� so 19.05. a ne 20.05. – při mších svatých sbírka na opravy 

kaplí, v Pusté Polomi na opravy farního kostela 
� Přípravy k 1. sv. přijímání:  každý pátek na faře ve 13.00h.  
� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   

- v Podvihově 05.05. a 19.05. v 18.00 hod. 
� farní časopis na zbytek května a červen vyjde již 20. května 

 

To takhle zase jednou po dlouhé době potká dvacetikoruna 
tisícovku a ptá se: 
„Tak co, jak jde život? Dlouho jsme se neviděly!“ 
„Ale to víš, furt dokola: kasína, hazard, korupce, klenotnictví, 
finanční úřad… A co ty?“ 
„Ale to víš, furt dokola: kostelní kasičky, kostelní kasičky, 
kostelní kasičky…“ ☺  

 
 
 
 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

         Bavíme se s církví 


