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Když zapadlo slunce, přinášeli k němu nemocné                 

a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil 
mnoho nemocných a vyhnal mnoho zlých duchů. Brzo ráno, 
ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo               
a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. 
Našli ho a řekli mu: „Všichni t ě hledají!“ Procházel celou 
Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.  
(Mk 1,29-39) 

Ježíš má práce "nad hlavu". Není mu totiž lhostejná 
žádná lidská nouze. Nenechává se ale strhnout k aktivismu, 
nevykonává své poslání takříkajíc jako "neřízená střela". V jeho 
všedním dni má proto své pevné místo modlitba. V setkávání            
s Otcem čerpá síly a nasměrovává smysluplně svůj život                    
a činnost. 

Ježíš říká: „Sám od sebe nemohu dělat nic.“ (Jan 5,30) 
Když ani sám Ježíš "sám od sebe nemůže dělat nic", jak by se 
to mohlo povést nám? Nechceme-li být tedy duchaprázdnými 
aktivisty a "neřízenými střelami", investujme do modlitby. 

V modlitbě čerpáme sílu a chuť k životu, v modlitbě se 
otevíráme Božímu dobrému vedení. V modlitbě rozmlouváme  
s Bohem a nasloucháme mu. V modlitbě mu sdělujeme 
nejvnitrnější hlubiny svého srdce. 

Jak se ale modlit? Je tolik způsobů modlitby, kolik je 
lidí. V první řadě je dobré se učit rozmlouvat s Bohem během 
celého dne. Je dobré naučit se být celý den před jeho 
láskyplným pohledem. A až pak je dobré hledat nejvhodnější 
formy modlitby. 
Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává 
ve mně, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat 
nic“ (Jan 15,5).    Převzato z www.vira.cz  

Neřízená střela 
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 Pojďme si dnes v rámci vzdělávacího cyklu zamyšlení 
nad svátostí biřmování povědět něco o přípravě na přijetí této 
vzácné svátosti a promítněme to do konkrétní situace v naší 
farnosti. 
 Hodnotu této svátosti i osobní dispozice k jejímu přijetí 
jsme si v této rubrice již připomněli. Co tedy má dělat člověk, 
který ještě biřmován nebyl a po této svátosti touží? 
 Každý, kdo má 15 a více roků a nebyl ještě biřmován, 
měl by nejprve zvážit, zda-li je k přípravě na tuto svátost 
dostatečně zralý, tzn. zda-li opravdu chce žít s Bohem 
z vlastního rozhodnutí a zda-li chce o Bohu svědčit a pro Boží 
věci něco dělat. Pokud tomu tak je, vyzvedne si u svého faráře 
co nejdříve přihlášku k přípravě na svátost biřmování. Přihlášku 
si vyplní a domluví si s knězem osobní rozhovor, při kterém 
přihlášku odevzdá. Vlastní příprava by měla začít od nového 
školního roku. Bude probíhat dlouhodobě, ale velmi zvolna. 
Budeme se setkávat pouze asi 1 x za 2 týdny (mimo prázdniny) 
po dobu asi jednoho a půl roku. Během přípravy se zaměříme 
na 3 sféry: na život s Ježíšem, na aktivní zapojení do života 
církve a také na rozumové poznání Božích věcí a života z víry. 
O čem si při společných setkáních budeme vyprávět? 
 

� o rozumových základech víry (o tom, čemu věříme                  
a proč a že to má rozumové důvody),  

� o tom, jak to funguje v církvi (o svátostech, které 
přijímáme, o tom, jakou mají hodnotu, co s námi dělají,             
jak se na ně dobře připravit a jak je dobře prožít),  

� o tom, jak to funguje nebo má fungovat v životě křesťana 
(o Desateru Božích přikázání, o jeho hodnotě i obsahu). 

 

Co dodat? Přihlašujte se už teď! Těším se na vás!         P. Zdeněk 

Vedeni Duchem svatým 
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 Byla jsem účastna hovoru „pokora ano – ponižování 
ne“. Názor jedné strany byl vyhraněný: pokora ano ale potud, 
pak už ne – je to ponížení. Druhá strana si tak jistá nebyla. 
Takže otázka zní: Co je pokora a kde končí a co je ponižování 
a kde začíná?  
 Myslím, že pokoru velmi výstižně popisuje internetová 
Wikipedie: „Pokora je skromné chování, nesobeckost. Vyrůstá 
z vědomí vlastní slabosti a nedokonalosti.“ Jistě není bez 
zajímavosti, že latinsky se slovo „pokora“ řekne slovem 
„humilitas“. Zaznívá tam to slovíčko „humus“. Humus 
v pozitivním smyslu slova znamená nejúrodnější půdu. Pokorný 
člověk je ten, který se drží při zemi, který ve všem svém 
jednání vůči druhým je si dobře vědom své nedokonalosti, 
křehkosti, slabosti, hříšnosti, ale i onoho biblického: „Člověče, 
co máš, co bys nebyl dostal?“ (1 Kor 4,7) Takováto pokora 
(humilitas) je nejen pravdivým postojem, ale zároveň i skutečně 
úrodnou půdou, takový člověk se stává pro lidi kolem sebe 
obrovským požehnáním. 
 A ponižování? To už je jednání, kterým je člověku 
ubližováno. Jednání, kterým se ten druhý cítí zraněn. Zde vidím 
tu hranici. Kde je ale ta hranice, co ještě snést a kdy už se 
bránit? To je velice individuální. Bránit se vůči ponižování jistě 
můžeme. I Ježíš se bránil, když před veleknězem dostal facku. 
Na druhou stranu bránit se a vyžadovat satisfakce za každou 
cenu, není právě šťastné. Zlo plodí zase jenom zlo. Někdy i na 
to ponížení je lepší nereagovat, převést to do vtipu, něco 
„zkousnout“, nedat najevo, že mi něco vadí, a tak vlastně 
odvést pozornost a nedělat ze sebe zbytečně terč dalších útoků. 
Někdy ale obrana je nutná, třeba právě proto, aby se dalším 
vážným útokům zabránilo. Chce to vždy řešit konkrétní případ. 

Ptali jste se 
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 A jak jsme prožili 2. čtvrtletí roku 2012? Nepochybně 
zvláště ve znamení oprav farního kostela – o tom více v dalším 
příspěvku. 
 A jinak? Moc děkuji všem, kdo byli jakýmkoliv 
způsobem zapojeni do přípravy a prožití obřadů Svatého týdne 
a Velikonoc v našem farním kostele i v kaplích. Oslava 
Ježíšova vzkříšení byla letos dvojnásob slavnostní: Vždyť při ní 
byli pokřtěni 4 dospělí! 5 dospělých bylo zároveň biřmováno            
a přijalo poprvé Eucharistii. 
 Na konci dubna jelo tříčlenné družstvo (ve složení: 
Adélka Drábková, Vít Pískovský a Pavel Pískovský) do Kravař 
reprezentovat naši farnost na děkanátní Biblické olympiádě. 
Reprezentovali dobře: Umístili se na hezkém třetím místě. 
Gratulujeme! Nebylo to nijak jednoduché. Zkuste třeba zpaměti 
vyjmenovat 7 jáhnů, o kterých je řeč ve Skutcích apoštolů! 
 V sobotu 12. května jsme pak vyrazili se 7 ministranty 
na Ministrantský den naší diecéze v olomouckém Kněžském 
semináři. Celkem ovšem přijelo těch ministrantů 448. Po zápisu 
a rozdělení do skupin oslavili mši svatou s otcem biskupem 
Františkem Václavem Lobkowiczem a svými kněžími                       
v nedalekém kostele sv. Michala. Následovalo uvítání sv. 
Cyrilem a Metodějem, které zahájilo velkou hru. Bohoslovci 
připravili řadu soutěží, ve kterých se ministranti mohli dozvědět 
více o našich věrozvěstech; kvůli dešti se soutěžilo v areálu 
semináře.  Zvláštní program měli ministranti starší 15 let. Po 
společném programu jsme se s kluky stavili ještě v kapli nad 
místem umučení věrného kněze sv. Jana Sarkandera. Kluci si 
nejen prohlédli nástroj jeho umučení – skřipec, ale také na 
tomto působivém místě prožili společnou modlitbu za jejich 
osobní věrnost a vytrvalost. 

Čím žijeme 



 6

 O svatodušním víkendu na konci května jsme s dětmi 
z náboženství vyrazili na Minitábor s  Duchem svatým do 
Rychaltic. Dětí bylo 22 + 4 vedoucí + 2 kuchařky. Dík patří 
nejen jim, ale též ochotným rodičům, kteří zajistili dopravu. 
Prožili jsme nejen malé katecheze a velké hry nad tématem 
Ducha svatého, ale navštívili jsme třeba i holubník (vždyť 
holubice je jedním ze symbolů Ducha svatého), a také                           
o slavnosti Seslání Ducha svatého jsme prožili mši svatou, která 
byla též částečně v jazyku církve – v latině. Věřili byste, jak 
krásně se děti modlily třeba latinský Otče náš? 
 A pak už byl začátek června a v naší farnosti poprvé Noc 
kostelů. Byla očekávána s napětím: Přijde někdo? A přišli. 
Přišlo 40 dětí a 140 dospělých. Z jejich reakcí lze usuzovat, že 
program byl opravdu kvalitní a dobře připravený. Byla to 
týmová práce a já moc děkuji všem dospělým, mládežníkům             
a dětem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu. 
 O slavnosti Těla a Krve Páně 10. června prožilo v naší 
farnosti 9 dětí slavnost 1. svatého přijímání. Mimochodem 
jedna „perlička“ z jejich hlaviček: Víte, jaký zpovědník je 
nejlepší? Sklerotický! ☺ 
 Ovšem i váš farář si chtěl vyzkoušet, zda-li nejsou 
sklerotičtí mládežníci a děti, které celý školní rok navštěvovaly 
vyučování náboženství. Pro žáky 4. a 5. třídy a pro žáky 6.-9. 
třídy se v závěru školního roku uskutečnila třídní Olympiáda 
z náboženství – z témat celého školního roku. Mladí měli za 
úkol během jedné vyučovací hodiny odpovědět asi na 40 
otázek. Kdo vyhrál? V 1.skupině to byla Alžbětka Knápková ze 
4. třídy a ve 2. skupině  Monika Lichá z 9. třídy. Gratulujeme! 
 Umí mladí také „máknout“ pro svou farnost? Akce 
„Putzing company“ ukázala, že ano. Svýma rukama při malé 
brigádě na úklid po dělnících pomohlo ve farním kostele kolem 
20 mladých. Díky! 

Více ve fotogalerii na www.pustapolom.cz/farnost.  
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 Pojďme teď na alespoň virtuální prohlídku farního 
kostela. Co už je za námi? 
 Bylo odinstalováno staré topení v lavicích. Stará 
kamenná dlažba a čelní kamenný stupeň v presbytáři byly 
vybourány. Byl proveden nový hutněný štěrkový násyp                     
a ventilační systém v podloží. Byla provedena betonová 
podkladní mazanina. V celém kostele byla provedena výměna               
a rekonstrukce elektroinstalací s ohledem na platné předpisy              
a normy. Byly provedeny vývody pro nové osvětlení a nataženy 
kabely pro elektronické zabezpečovací zařízení. Došlo k výrobě 
a výměně interiérových dveří vedoucích z presbytáře do 
sakristie a panské kruchty. Byly naneseny sanační omítky. Byla 
provedena výmalba presbytáře.  

Biskupstvím byla schválena 
k realizaci třetí podoba 
obětního stolu, ambonu             
a sedes od akademického 
malíře Milivoje Husáka, na 
kterém se jednoznačně shodla 

Farní rada. Oltář si můžete prohlédnout na obrázku. 
Symbolizuje rozťatý plášť sv. Martina. Kresbu oltáře 
zasazeného do prostoru kostela naleznete na poslední straně. 
 Co je před námi v blízké budoucnosti? Opravy kostela 
by měly pokračovat provedením odvětrávacího kanálu kolem 
zdí kostela, položením mramorové podlahy v presbytáři,                
instalací nového topení, instalací elektronického 
zabezpečovacího systému, pořízením nového číselníku pro 
oznamování čísel písní k bohoslužbám a doladěním ozvučení 
v kostele. V řešení je také možnost restaurování fresek na 
stropě presbytáře. Vrátí se též Panna Maria Lurdská. 

Opravy pokračují 
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 Je třeba ovšem také myslet na vzdálenější budoucnost. 
Chceme pořídit nový oltář, ambon, sedes a lavice pro 
ministranty. Farní rada na začátku roku schválila projekt 
nového uměleckého osvětlení kostela, při kterém výrazně 
vyniknou architektonické prvky a který vzhledem k použití 
moderních typů svítidel bude znamenat na jednu stranu vyšší 
vstupní náklady a na stranu druhou nižší provozní náklady. 
Pokusili jsme se na tento projekt požádat o podporu Nadaci 
OKD.Žádost však nebyla schválena.V současné době byla 
podána žádost o dotaci na restaurování starého - tzv. „hlavního“ 
oltáře, který je kulturní památkou. Pokusíme se také skrze 
nadaci Kirche in Not pořešit financování hydroizolace zdiva na 
faře a generální opravu orlovny. To všechno však jsou věci 
nejisté, neboť závisejí na přísunu financí, které jsou omezené. 
 Když už jsme u financí: Moc děkuji všem dárcům. Mezi 
dary jsou nejen ony pověstné „halíře vdovy“, ale i částky 
skutečně vysoké, často v řádu stovek a tisíců, ale někdy i v řádu 
desetitisíců korun. Zvláště v dnešní době finanční krize je třeba 
takovýto přístup a vztah k farnímu kostelu ocenit. 
 Velmi si cením také nezištného pracovního nasazení 
aktivních farníků – nejen v technických, ale i pastoračních 
záležitostech. Někdy se ptávám, co jsem dlužný. Občas mám až 
špatné svědomí, když vidím někoho tolik pro farnost pracovat 
za „Pán Bůh zaplať“. Jsem moc vděčný všem, kteří právě touto 
nezištnou prací taktéž přispívají potřebám farnosti. Ale přesto: 
Kdyby kdokoliv z vás cítil, že by si za svou práci zasloužil 
nějaké ohodnocení, dejte vědět. Nerad bych někoho zneužíval.  
 Na závěr snad ještě jednu velkou prosbu: Velkou výhodu 
mají farnosti, které mají projektového manažera – člověka, 
který zná a hledá možnosti dotací a podává k nim projekty               
a žádosti. Naše farnost by někoho takového moc potřebovala. 
Není mezi vámi někdo, kdo tyto zkušenosti má a rád by je 
farnosti nabídl? Pokud ano, nabídněte se brzy svému faráři! 
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Také o letošních prázdninách bude možno ve všech 

obcích naší farnosti při mši svaté přijmout svátost pomazání 
nemocných. Kdy a kde? 
  

 
Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný 

člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, 
aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při přijímání této 
svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého 
hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 
 Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy 
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít 
tuto svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, 
dopravu. Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, 
nahlaste je, prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na tel. č. 603 368 
922. Nemocné, kteří jsou navštěvováni pravidelně, není třeba 
hlásit. Také ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele či 
kapli není třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 
 A ještě jedna prosba: Pokud je to ve vašich možnostech, 
nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli před udílením 
svátosti nemocných. Vykonejte si ji třeba i s několikadenním 
předstihem a příležitost před mší svatou se svátostí nemocných 
prosím nechejte těm, kteří opravdu jinak nemohou ☺. 

  den příležitost ke sv. zpovědi mše sv. se sv. nemocných 

P. Polom Pá 06.07. 06.15 – 06.50 hod. 07.00 hod. 

Hlubočec So 07.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 13.07. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Podvihov  So 14.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Svátost nemocných 
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VÝNOSY MIMO ŘÁDNÝCH SBÍREK:  
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na potřeby diecéze       03/2012    5.604 5.400 1.305    990 
Na opravy                      03/2012   10.508*     7.450       1.475    955 
Na Kněžský seminář                                                   04/2012   8.244 9.700 1.788 1.472 
Na opravy                      04/2012   12.484*      7.410*   2.478*   1.140* 
Na TV Noe                       05/2012   7.118 7.600 2.448    686 
Na opravy                      05/2012 10.500* 6.565 2.255    842 
Na diecézní Charitu        05/2012    6.126 6.800 1.603 1.015 

*na opravy farního kostela 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 02.07. – pouť dětí a prarodičů na Prašivou; o časech  
      odjezdu pro jednotlivé obce byli rodiče přihlášených dětí  
      informováni e-mailem  
� st 04.07. – v Hlubočci v 17.15 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
� čt 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše svaté v Pusté 

Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod. 
� čt 05.07. – odpoledne mše sv. na letním táboře Církevní 

základní školy z Hradce n/Mor. na tábořišti Rosoly (pod 
Domoradovicemi); 4 zájemci z řad dětí a mládeže mohou jet 
s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� pá 06.07. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� so 07.07. – výlet s ministranty do Velké Polomi na primiční 

mši sv. novokněze P. Petra Plachkého; přihlašujte se co 
nejdříve u P. Zdeňka; podrobnosti se přihlášení včas dovědí; 
primiční mše svatá ve 13.00 hodin 

� po 09.07. až čt 12.07. Rychlá rota – viz níže 
� pá 13.07. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci             

a v Podvihově  

Informační servis 
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� so 14.07. a ne 15.07. – při všech bohoslužbách sbírka na 
opravy farního kostela 

� pá 20.07. – od 8.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 07.07. a 21.07. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 14.07. a 28.07. v 18.00 hod. 

� Během celých prázdnin pokud budou slouženy pondělní 
mše svaté v Pusté Polomi, budou bývat vždy v 07.00 hodin. 

 

 
Milé děti, milí mládežníci, 
rád jsem se během školního roku s vámi setkával v kostele, 
v náboženství i na výletech. Je před námi doba prázdnin.                   
Co kdybychom svýma rukama udělali společně něco 
užitečného? A tak vyhlašuji akci Rychlá rota aneb Pomoz své 
farnosti. Uskuteční se v době od pondělí 09.07. do čtvrtka 
12.07. – to bude ještě upřesněno vzhledem k počasí. Upřesněna 
bude i náplň práce. V každém případě se bude natírat zbývající 
část plotu na faře, bude se malovat část fary, mohli bychom 
udělat velký úklid kostela, fary a okolí a kdo ví, co všechno nás 
ještě napadne… Sledujte nedělní ohlášky 08.07. Rodiče prosím 
o podporu. Učme děti a mládež radovat se z „otisku prstů“ na 
společném díle ve farnosti! 
 

 
Víte, proč papež chce při návštěvě České republiky navštívit 
náš parlament? Boží hrob už viděl, Boží Tělo taky, ale takové 
Boží dopuštění ještě ne… ☺ 

Rychlá rota 

Bavíme se s církví 
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A takhle nějak by měl vypadat nový mramorový obětní stůl 
v prostoru našeho farního kostela. Zatím to má malý zádrhel: 
Až na to bude… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Obětní stůl v prostoru 


