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Kde není láska, tam ji vnes, 
a pak ji tam nalezneš… 

 

(Sv. Jan od Kříže) 
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Úsměv je nejkratší vzdálenost  
mezi dvěma lidmi. 
Úsměv nestojí nic  
a vynáší mnoho.  
Obohacuje toho,  
kdo ho přijímá,  
aniž by ochuzoval toho,  
kdo ho daruje.  
Trvá chvilku,  
ale vzpomínka na něj bývá stálá. 
Nikdo není tak bohatý,  
aby se bez něj obešel, 
a nikdo není tak chudý,  
aby ho nemohl darovat. 
Úsměv vytváří v domově štěstí, 
ve starostech je oporou,  
citlivým znamením přátelství. 
V únavě přináší odpočinek,  
ve znechucení vrací odvahu. 
V zármutku je útěchou  
a pro každou bolest přirozeným lékem. 
Je levnější než elektřina a dává více světla. 
Je dobře, že si ho nelze koupit, ani půjčit, ani ukrást,  
protože má hodnotu okamžiku, kdy se daruje. 
A kdybys potkal někoho,  
kdo by neměl pro Tebe úsměv, ačkoliv na něj čekáš, 
buď velkodušný a oblaž ho svým úsměvem, 
protože nikdo tak nepotřebuje úsměv 
jako ten, kdo ho nemá pro druhé. 
 
 

Úsměv 
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Bratři a sestry, 

jako pastýři církve si uvědomujeme svoji spoluzodpovědnost za 
všechny, kdo společně s námi žijí v naší vlasti. Tímto naším 
dopisem se chceme obrátit především na ty z vás, na které                        
v současné době doléhá složitá ekonomická situace. 

Víme, že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na 
sociálně slabé, na vícečlenné rodiny či na některé skupiny seniorů. 
Bolestně také zasahuje ty, kterým se i přes poctivé úsilí nedaří 
nalézt práci. Vnímáme, že pro mnohé otce i matky rodin, pro mnohé 
mladé i starší lidi není marná snaha nalézt práci jen ekonomickou 
otázkou, ale také problémem uchování si vědomí vlastní důstojnosti 
a sebeúcty. To je zcela přirozené, neboť práce přispívá k důstojnosti 
člověka a má v jeho životě výsadní postavení1.  

Chtěli bychom proto jako vaši pastýři vyjádřit v této situaci svoji 
blízkost všem, pro které jsou starosti zapříčiněné ekonomickou 
situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že vás neseme ve svých 
modlitbách a hledáme cesty, jak pomoci. Víme totiž, že vaše 
důstojnost nevyplývá pouze z možnosti pracovat, ale je zakotvena 
ve vašem povolání k životu, jež vůči každému z nás vyslovil Bůh              
v Ježíši Kristu. Ačkoliv mohou vnější okolnosti tuto pravdu velmi 
zatemňovat, nemohou ji popřít či zničit! 

Povzbuzujeme jednotlivé farnosti, aby se právě v této době 
osvědčily jako místa, kde tato pravda není zatemněná, kde jsou 
vzájemná úcta a láska neseny živou vírou v důstojnost darovanou 
nám Bohem. Modlíme se, aby církevní společenství byla místem 
porozumění a vzájemné podpory, a tak vydávala v naší společnosti 
svědectví o živém Bohu jako zdroji veškeré útěchy. 

                                                 
1 srov. homilie papeže Pavla VI. v Nazaretě, 1964 

Slovo biskupů k situaci ve společnosti 
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Chtěli bychom však současně důrazně varovat před jednotlivci                         
i skupinami, kteří mnohdy zneužívají oprávněného zklamání občanů               
a podněcují ke hněvu a nenávisti. Takový způsob jednání může vést 
naši společnost pouze do ještě hlubších problémů. 

Zároveň vás všechny, bratři a sestry, chceme ujistit, že při setkáních              
s politickými představiteli připomínáme jejich zodpovědnost za 
každého jednotlivého občana a povzbuzujeme je, aby měli odvahu 
vzepřít se pokušení sobeckého zneužívání moci a nezájmu                     
o potřebné.  

Prosíme o vaše modlitby, abychom byli schopni v síle Ducha 
svatého rozumět znamením doby a hlásat radostnou zvěst 
srozumitelným způsobem. Věříme v mocnou přímluvu naší nebeské 
Matky, vzýváme naše zemské patrony a povzbuzujeme Vás i sebe 
navzájem slovy apoštola Pavla: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? 
On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal, 
jak by nám spolu s ním nedaroval všecko ostatní!“ (Řím 8, 32) 

 Žehnáme vám a vašim blízkým.                                             

                                                       Vaši čeští a moravští biskupové  

 
Pojďme dnes v našem cyklu zamyšlení nad svátostí 

biřmování uvažovat nad osobními dispozicemi člověka k přijetí 
této vzácné svátosti.  
 Svátost biřmování bývá nazývána svátostí křesťanské 
dospělosti. I po sebekvalitnější křesťanské výchově musí 
v životě člověka přijít chvíle či období, kdy on sám se                       
také v oblasti víry postaví na vlastní nohy, kdy přijme nebo 
odmítne to, co do něj bylo zaséváno, kdy v případě přijetí 
nebude žít křesťansky proto, že to někdo po něm chce (rodiče, 
prarodiče…), ale proto, že to chce on sám. On sám uvěřil Kristu 

    Vedeni Duchem svatým 



 5

a zamiloval si ho, on sám chce křesťansky žít, on sám chce                 
o Kristu svědčit slovem i příkladem, on sám chce pro Boží věci 
také něco aktivně dělat (vždyť dospělost se neměří jen číslem 
bot, ale také ochotou převzít alespoň kousek zodpovědnosti za 
rodinu, ve které člověk žije – taktéž je tomu i v rodině církve). 
To je odrazový můstek k přijetí této vzácné svátosti, v níž Duch 
svatý toto rozhodnutí zpečetí. Přijmout svátost biřmování je 
tedy obrovským darem, ale i závazkem.  

 
 

 Jaký by měl být věk biřmovanců? Nejnižší věkovou 
hranicí je 15 let. Vzhledem k nahoru se posunujícímu věku 
psychického dospívání, se jeví jako vhodné začít s přípravou na 
biřmování o něco později, než tomu bývalo dříve. Jako 
vhodnou spodní věkovou hranici pro začátek přípravy vidím 
spíše věk kolem 16 let. No a pak samozřejmě k této svátosti 
jsou zváni i všichni dospělí, dokonce i staří lidé, kteří biřmování 
ještě nepřijali. I zralost a stáří jsou věkem vhodným k přijetí 
síly Ducha svatého. 
 

 
A vaše dotazy? Zatím je k dispozici poslední (můžete 

přihodit další):  
Téma velice široké a zdá se, že v poslední době dost 

diskutované – mše svatá latinská, tridentského ritu, tradiční             
a mše svatá moderní. Mluví se o hranici, kterou má být II. 
vatikánský koncil a doprovázejí to slova „trpěno, dovoleno, 
doporučeno, tolerováno“. 

Ano, je to téma mezi některými lidmi velmi citlivé. Na 
druhou stranu si myslím,že zdaleka není tak složité, jak vypadá. 
Mše svatá je nekrvavé zpřítomnění oběti Pána Ježíše na kříži. 
Vnější podoba slavení mše svaté se však během dějin vyvíjela.  

Ptali jste se 
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Pokud jde o novodobou historii, pak vy, kteří jste dříve 
narozeni, si jistě velice dobře pamatujete na trochu jiný ritus 
mše svaté. Zjednodušeně řečeno kněz sloužil mši svatou trochu 
jinak, a to nejčastěji u starého – tzv. „hlavního“ oltáře, a to zády 
k lidem a latinsky. Také třeba liturgické oblečení vypadalo 
trochu jinak než dnes. 

II. vatikánský koncil (1962-1965) přinesl v liturgii určité 
změny: V kostelech se začaly objevovat tzv. obětní stoly, 
ambony jako stoly Božího slova, kněží začali mši svatou sloužit 
čelem k lidem a bylo umožněno sloužit liturgii v národním 
jazyce. Eucharistie se také již nepřijímá vkleče u mřížky, ale 
většinou vstoje, později papež Jan Pavel II. povolil dokonce 
podávání Eucharistie na ruku. 

Jenže zvyk je „železná košile“. Navíc postupem času 
začali někteří kněží vnášet do liturgie vlastní nedovolené prvky, 
Eucharistie někdy nebyla slavena ani přijímána s dostatečnou 
úctou. Tlak vyvolává protitlak. A tak postupem času sílily 
nostalgické ale i hlubokou zbožností vedené touhy po slavení 
Eucharistie starým způsobem. Papež Benedikt XVI. těmto 
touhám vyšel vstříc a před několika roky rozhodl, že jako 
mimořádná forma mše svaté může být slavena i ona stará 
podoba liturgie podle misálu papeže Jana XXIII. 

Co z toho je trpěno, dovoleno, doporučeno či 
tolerováno? Nejsem přítelem těchto pojmů. Liturgie může být 
slavena jedním i druhým způsobem, dokonce může být slavena 
podle současné liturgie ale v jazyce církve – tedy latinsky. 
Stejně tak bohoslužby pro děti mohou mít daleko volnější 
charakter, bližší dětské mentalitě. Všechno to může být.                      
A důležité je, abychom v liturgii prosazovali nejen svá přání, 
ale uměli také respektovat potřeby a touhy druhých. Je to velmi 
důležité. Tvrdit, že pouze jedna forma liturgie je ta správná              
a ostatní formy vedou do horoucích pekel, by nepochybně bylo 
rysem pýchy a sektářství. A to by se Pánu Ježíši jistě nelíbilo… 
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Máte ve své blízkosti osoby se sníženou soběstačností 

pro nemoc, zdravotní postižení či pokročilý věk? Potřebujete 
informace, radu, pomoc či osobní asistenci? Dostali jsme tuto 
nabídku Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje : 
 

Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat 
individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při 
zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich 
zdravotního stavu postihují. 

V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady                    
z oblasti příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a na zvláštní 
pomůcky, dávek státní sociální podpory, invalidních důchodů, 
slev a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Informujeme                        
o výhodách souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P                          
a souvisejících změnách. Pomáháme s výběrem sociální služby                   
a s orientací v sociální reformě platné od 1.1.2012. Nabízíme 
pomoc se sepisováním žádostí, podáváním námitek nebo 
odvolání a jsme schopni zapůjčit na nezbytnou dobu také 
kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka 
nebo třeba chodítko. V poslední době je také velmi žádané 
pracovní poradenství, v rámci kterého poskytujeme zejména 
pomoc s napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních 
nabídek, eventuálně výuku práce na počítači a zprostředkování 
informací z oblasti pracovního práva. 

Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, 
anonymita a profesionalita. Naše služby jsou určeny nejen 
osobám se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým                  
a seniorům. 

 

Centrum pro zdravotně postižené 
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Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, 
je osobní asistence (služba částečně hrazená klienty). Tato 
služba má v systému sociálních služeb své nezastupitelné místo. 
Osobní asistence spočívá v pravidelné docházce osobního 
asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se zdravotním 
postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli 
zvládat běžné denní úkony a aktivity jako třeba oblékání, 
hygienu, polohování, přesuny, dohled, doprovody k lékaři, na 
úřady, přípravu jídla nebo péči o domácnost. Od letošního roku 
služba nabízí řešení také pro ty, kteří potřebují individuální 
bezbariérovou dopravu např. k lékaři, do školy, za svými 
koníčky nebo kamkoliv jinam. 

Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 
21 v Opavě-Kylešovicích. Kontaktovat nás můžete osobně, 
telefonicky na čísle 553 734 109 nebo elektronicky: 
czp.opava@czp-msk.cz. Další informace naleznete na 
webových stránkách www.czp-msk.cz. 
 

 
Oznamujeme všem zájemcům, že od 
února je možno přijímat křesťanskou 
TV NOE pomocí pozemního              
DVB-T signálu (set top boxu) 
v pásmu 674 MHz; 46. kanál 
z vysílače Hrabyně. 

 
Většinou je možno TV NOE chytat, i když je anténa 

otočena na vysílač Hošťákovice, ale kvalitnější příjem je 
zajištěn pootočením k Hrabyni. 

Mgr. Jaroslav Krajzl 

Příjem TV NOE 
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Jsem moc rád, že také naše pustopolomská farnost se              

v letošním roce zapojí do evropské aktivity známé pod názvem 
Noc kostelů. Oč vlastně jde: 

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety 
ve Vídni. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali 
pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost 
na noční program do několika otevřených kostelů. V loňském 
roce se do Noci kostelů v  České republice zapojilo 939 kostelů, 
ve kterých připravili pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 
programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci 
kostelů svědčí i více než 300 000 návštěvnických vstupů 
zaznamenaných během večera a noci. 
Také letos budou moci věřící, nevěřící i hledající návštěvníci ve 
stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní              
a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem 
minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý 
kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět 
koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní 
představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či 
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na 
věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen 
v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele 
křesťanských chrámů. Protože pátek 1. června je zároveň Den 
dětí, budou pořadatelé v programech Noci kostelů pamatovat 
také na rodiny s dětmi, které se mohou těšit, že v otevřených 
kostelech na ně budou čekat zajímavé soutěže, výtvarné dílny či 
prohlídky kostela.  
A na co se můžete těšit ve farním kostele u nás v Pusté Polomi? 
To naleznete na přiloženém letáčku. Organizační tým se na vás 
moc těší! 

Noc kostelů 2012 
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Srdečně zveme všechny děti předškolního a mladšího školního 
věku, ale také jejich rodiče a zvláště prarodiče na pondělí                 
2. července 2012 na diecézní setkání s otcem biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem na horu Prašivá                       
v Beskydech. V loňském roce nevyšlo počasí, a tak se pro 
zájem znovu sejdeme nad tématem „Babičko, dědečku, 
vyprávěj ještě jednou“, které chce ukázat na hodnotu 
mezigeneračních vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a na 
hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí.  
Začneme v 10.00 v areálu Kamenité společným programem, 
který vyvrcholí slavením mše svaté otcem biskupem 
Františkem Václavem. Poté vystoupíme na horu Prašivá, kde 
budou kolem kostelíku sv. Antonína připraveny stanoviště. 
Budeme se moci setkat například s modlitebními knížkami 
našich babiček, jak to chodívalo ve škole našich dědečků, čím 
mohli jezdit naši praprarodiče, podíváme se, jak dědeček 
vyřezává ze dřeva nebo drátuje, nebo si vysvětlíme, co znamená 
výrok „starý jako Abraham“. V 15.30 setkání uzavře požehnání. 
Již nyní se mohou děti a jejich prarodiče zapojit do přípravné 
fáze – podělte se s ostatními o to, co jste společně vytvářeli 
nebo zažili, zdokumentujte a zašlete na Katechetické                         
a pedagogické centrum v Ostravě. Jednotlivé výtvory pak 
uvidíte 2. července na Prašivé nebo v on-line galerii.  
Z naší farnosti pojede autobus, který nás přiveze až na místo            
a zase zpět. Kdo byste měli zájem udělat si hezký den a budete 
chtít na Prašivou vyrazit tímto autobusem, prosím přihlaste se       
u Barbory Vavrečkové (Barbora.Vavreckova@seznam.cz, 
mobil 731 625 826). Podrobnější informace dostanou děti 
v náboženství. Více informací o setkání i o mezigenerační 
spolupráci najdete na www.kpc-ostrava.archa.info. 

 

Mgr. Barbora Vavrečková 

Zveme děti na Prašivou! 
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� ne 20.05. – v 15.00 hod. na faře oslava Dne matek 
� st 23.05. – v 19.15 hod. na Obecním úřadu v Hlubočci  
      schůzka Rady kaple 
� pá 25.05. až ne 27.05. – pro děti a mládež z náboženství 

Minitábor s Duchem svatým v Rychalticích; sraz všech 
přihlášených na tramvajové zastávce Budišovice, Zátiší 
v pátek v 16.00 hod., návrat tamtéž v neděli ve 14.33 hod. 

� so 26.05. a ne 27.05. – Slavnost Seslání Ducha svatého; při 
bohoslužbách vrcholný bod Roku biřmování – obnova 
biřmovacích závazků; svatodušní sbírka na Diecézní charitu 

� po 28.05. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností 
� po 28.05. – v 19.30 hod. na faře v Pusté Polomi setkání  
      rodičů dětí přistupujících k 1.sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání 
� st 30.05. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností  
      zvláště pro rodiny s maličkými dětmi 
� čt 31.05. – svátek Navštívení Panny Marie; v Pusté Polomi  
      v 18.00 hodin mše svatá s poslední májovou pobožností  
� pá 01.06. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 01.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 01.06. – Noc kostelů; v kostele v Pusté Polomi v 18.00 

hod. program pro děti, v 19.30 hod. program pro dospělé 
� so 02.06. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky             

2. stupně ZŠ 
� ne 03.06. – ve 14.30 hod. na faře setkání rodin s maličkými 

dětmi na téma Vodu, potřebujeme vodu - vděčnost a radost 
ze života v nás 

� pá 08.06. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci             
a v Podvihově  

� so 09.06. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 

Informační servis 



 12

� so 09.06. – od 14.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. 
zpověď dětí a příležitost ke sv. zpovědi pro rodiny dětí                 
a ostatní zájemce 

� so 09.06. a ne 10.06. – Slavnost Těla a Krve Páně; v neděli 
v 10.30 h. v Pusté Polomi zároveň slavnost 1.sv. přijímání 

� pá 15.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 16.06. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky             

2. stupně ZŠ 
� so 16.06. – v 18.00 hod. v kapli v Podvihově patrocinium – 

slavnost sv. Víta, hlavního patrona kaple a obce 
� so 16.06. a ne 17.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy 

kaplí, v Pusté Polomi na opravy kostela 
� ne 17.06. – v 09.00 hod. v kapli v Kyjovicích patrocinium – 

slavnost sv. Víta, hlavního patrona kaple a obce 
� ne 17.06. – v 15.00 hod. pobožnost u kaple sv. Antonína 
� pá 22.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 
� so 23.06. – dopoledne (bude upřesněno) v kostele v Pusté 

Polomi mše svatá v rámci setkání družebních obcí 
� čt 28.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 29.06. – v kostele v Pusté Polomi od 17.15 hod. 

příležitost k přijetí sv. smíření před prázdninami a v 18.00 h. 
mše svatá zvláště pro školní děti a mládež na poděkování za 
uplynulý školní rok s prosbou o ochranu pro dobu prázdnin; 
po mši svaté na farní zahradě táborák s programem; 
špekáčky s sebou!!! 

� ne 01.07. – v 07.30 hod. v kapli v Hlubočci mše svatá – 
      patrocinium sv. Jana a Pavla, hlavních patronů kaple a obce 
� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   

- v Hlubočci 26.05., 09.06. a 23.06. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 02.06., 16.06. a 30.06. v 18.00 hod. 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


