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JE-LI BŮH S NÁMI, KDO PROTI NÁM?! 

Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,                                                                           
jež vyhojí ty temné rány,                                                                                           
zející v nitru národů.                                          
A usoužená lidská stáda                       
vyvede z moci pekelného hada                     
a mír jim dá i svobodu. 

Jen pojďte, Syna mého děti,                         
na jeho krásu pohleděti,                              
před níž se nebe uklání.                                  
Jen pojďte, pokorní a tiší!                                                                               
Proste, a on vás neoslyší:                                                                                            
Jste jeho první poddaní.  

Václav Renč, Popelka Nazaretská 

Ve všech tvých obavách a pochybnostech. 
Ve všech tvých starostech a smutcích. 
Ve všech tvých bolestech a selháních. 
Ve všech tvých zklamáních a vinách. 
Ve všech tvých zoufalstvích a prázdnotě.  
Ve všech tvých beznadějích a samotě. 
Ve všech nocích tvého života… 
                            …JE BŮH S TEBOU. Neměj strach! 
 

Bůh se stal člověkem v té nejtemnější noci. „Měj dobré svědomí,                   
a Bůh tě bezpečně ochrání. Neboť komu bude Bůh chtít být 
nápomocen, tomu ničí zvrácenost neuškodí.“                                     
                                                               (T.Kempenský – Následování Krista) 
 

Nezapomeň i v r. 2015: Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?! (Řím 8,31) 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 

Rok rodiny skončil a spolu s ním i pravidelná systematická 
zamyšlení nad životem v ní. Letošní rok papež František vyhlásil 
Rokem zasvěceného života. Jak připomněl v pastýřském listu náš 
otec biskup, jsou jistá specifická zasvěcení: v kněžském životě, 
řeholním životě, manželském životě, apod. Zasvěcení jsme ale od 
chvíle křtu všichni. Jsme zasvěceni Božímu království, ke kterému 
směřujeme ve víře. A právě pokladem naší víry se budeme 
systematicky zabývat v letošní vzdělávací rubrice na pokračování, 
která bude mít letos název „Věřím, věříš, věříme“.     

„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe                     
i země.“ Těmito slovy začíná apoštolské vyznání víry. 

Občas zaznívá, že víra - to jsou vlastně pouze určité 
„berličky“ pro lidi nižšího IQ, kterým ten rozoumek moc nefunguje                     
a kteří nejsou schopni normálního života v normální společnosti. Do 
léčebny je zavřít nelze, a tak žijí mezi námi a chodí do kostela 
uspokojovat své náboženské potřeby.  

Ale co takhle vědec? Může být i vědec věřící? Není věda proti 
víře? Použil bych přirovnání: Je čeština proti matematice? Není! 
Navzájem se doplňují! Každá disciplína má svůj obor: V češtině se 
učíme mluvnici, v matematice počty. Tyto disciplíny však nejdou 
proti sobě, ale vedle sebe. Navzájem se doplňují - navzájem doplňují 
a rozšiřují naše vzdělání. 

Podobně věda a víra. Mnoho lidí argumentuje tím, že zvláště 
v otázce vzniku vesmíru a člověka se věda a víra rozcházejí. Avšak 
opak je pravdou. Nerozcházejí se, ale navzájem se doplňují: Víra nás 
učí, že nic není samo, že za vším existujícím stojí Bůh (rozebereme si 
příště) a věda nám vysvětluje, jak to se vznikem vesmíru a člověka 
bylo konkrétně. 

Můžeme tedy říci, že věda nevyvrací víru. Právě naopak! 
Dovolím si k tomu ještě jedno přirovnání: Představte si chlapce, 
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který dostane hodinky. Je zvědavý, jak to všechno uvnitř funguje. 
Tuší, že je musel sestrojit zručný hodinář, protože ukazují nejen 
hodiny, minuty a vteřiny, ale dokonce i dny v měsíci. Chlapcův táta 
hodinky otevře a podrobně chlapci vysvětlí, jak celý mechanismus 
funguje. Přestane chlapec věřit, že jeho hodinky sestrojil šikovný 
hodinář, když už ví, jak fungují? Nepřestane! Právě naopak: Teď se 
přesvědčil, že ten, kdo je sestrojil, je opravdu zručný. 

Totéž můžeme říci o vědci, který zkoumá přírodu a její 
zákonitosti. Čím víc objevuje její promyšlenost a dokonalost, tím víc 
může žasnout nad jejím Tvůrcem. A skutečně mnozí vědci - i z těch 
největších, které světová věda uznává (Newton, Kepler, Lamarc, 
Faraday, Einstein, Galvani, Volta, Amper, Ohm, Maxwell, Koperník, 
Joule, Bacon a bezpočet dalších) - byli lidmi věřícími.  

Newton tvrdil, že každá rostlinka, každý lísteček v přírodě 
svědčí o Bohu. A věta, kterou se proslavil génius Einstein?                          
Tu najdete, když vyluštíte poslední stránku tohoto čísla časopisu... 

 
 

                 
 

PTALI JSTE SE 
 

Žiji s manželem, ale už 20 let k němu nechovám ani úctu ani 
lásku. Peru, žehlím, vařím, uklízím a beru ho jako otce svých dětí. 
Brzy po svatbě mě začal ničit psychicky, někdy i tělesně, ponižoval 
mě, scházel se s jinými ženami a dokud byly děti malé, tak to přede 
mnou ani netajil. Nikdy jsem nedokázala pochopit, že se dva 
rozcházejí pro nepřekonatelný odpor – až jsem to zažila na vlastní 
kůži. Slíbila jsem u oltáře – v dobrém i ve zlém, tak s ním žiji, ale 
vážit si ho nedokážu. Ale chci se zeptat, jak je to u svátosti smíření 
– zpovídat se pokaždé, když je to setrvalý stav?  

Obávám se, že na tento dotaz nepůjde tak jednoduše 
v obecné rovině odpovědět. Mnohé záležitosti budou spíš kříž než 
hřích. Je zde mnoho nevyjasněných skutečností. Předně – vzhledem 
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k okolnostem – je otázkou, zda-li toto manželství bylo vůbec před 
Bohem uzavřené platně: Pokud se muž brzy po svatbě scházel 
s jinými ženami, měl při svatbě upřímný úmysl zachovávat věrnost? 
Tento úmysl je k platnosti manželství před Bohem nutný! Na druhou 
stranu: Scházeli se „se vším všudy“ nebo to byly schůzky jiné než 
intimní? To by pak bylo o něčem jiném. Pokud jde o úctu: Je manžel 
úcty – hodný? Pokud jde o lásku: Láska vzhledem k okolnostem 
nemusí nutně spočívat v citu. Cit může být těžce zraněný. Copak to, 
že perete, žehlíte, vaříte, uklízíte, berete manžela jako otce svých 
dětí, nejsou projevy lásky? Samozřejmě nám zde také chybí pohled 
druhé strany. 

Je to mnohovrstevnatý problém s mnoha neznámými. Proto 
doporučuji řešit Váš problém nikoliv obecně, ale v konkrétní rovině:  

1. Pokud jde o svátost smíření, rozeberte si konkrétní 
okolnosti se zpovědníkem, ke kterému máte důvěru. Ve svátosti 
smíření můžeme mluvit i o svých křížích (sdělená bolest je poloviční 
bolest), ale vyznáváme se především z vin. Výslovně povinnost 
máme vyznávat se jen ze závažných vin. Nejspíš budou jednotlivá 
pochybení, ze kterých bude dobré se vyznávat a začínat stále znovu. 
Nicméně dost možná, že častěji to bude spíš o křížích než o hříších.  

2. Moc bych doporučoval tento problém řešit i zvnějšku.             
Při biskupství ostravsko-opavském funguje Centrum pro rodinu                       
a sociální péči a v něm poradna pro vztahy a rodinu, ve které zkušení 
poradci, mediátoři a psychologové i kněz dnes a denně pomáhají 
řešit tyto a podobné problémy. Zachránili už mnoho manželství                  
a mnohým párům pomohli nalézt cesty k sobě. Jistě ideálem je, když 
přijde celý pár, kdy oba vědí, že něco je špatně, že nejsou šťastni,                
a chtějí hledat cesty ven skrze pohled někoho, kdo jejich problém 
vidí z větší vzdálenosti a kdo může ze zkušeností se spoustou jiných 
párů jejich vztah moderovat a pomoci nalézt východisko. Pokud není 
reálné, aby přišel celý pár, pak určitě je dobře začít situaci řešit 
s odborníky i jako jednotlivec. Mnohdy opravdu cesty jsou. Více 
naleznete na www.prorodiny.cz. Pro své dotazy nebo pro sjednání 
schůzky můžete též využít tel. číslo 775 244 291. Držím palce! 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� st 31.12. – v 08.00 h. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Podvihově 

bohoslužby na poděkování za uplynulý rok 
� čt 01.01. – slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek); 

novoroční bohoslužby v 09.00 hod. v Kyjovicích, v 10.30 hod. 
v Pusté Polomi a v 17.00 hod. v Hlubočci 

� od 01.01. do 14.01. – Tříkrálové koledování se sbírkou pro 
Charitu 

� pá 02.01. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 03.01. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� so 03.01. a ne 04.01. – slavnost Zjevení Páně; při bohoslužbách 

žehnání vody, křída a kadidla; vodu si přineste s sebou!!! 
� ne 04.01. – v 10.00 hod. v kapli v Kyjovicích Novoroční koncert – 

vystoupí pěvecké sdružení Quo vadis 
� čt 08.01. – školní náboženství dle rozvrhu hodin (školáci, které 

učí P. Zdeněk, náboženství mít nebudou!!!) 
� pá 09.01. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 09.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 11.01. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 11.01. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
� st 14.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 15.01. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 16.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 16.01. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 16.01. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 
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� pá 16.01. – v 16.30 h. na faře schůzka scholy 
� pá 16.01. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 17.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 17.01. a ne 18.01. – při bohoslužbách ve všech obcích farnosti 

sbírka na opravy farního kostela 
� po 19.01. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 

víry pro dospělé začátečníky 
� čt 22.01. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 23.01. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 23.01. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 23.01. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 23.01. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 23.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 24.01. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 24.01. – od 14.30 h. na faře Herní odpoledne pro ministranty 
� st 28.01. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti, v 17.45 hod. 
modlitba rodin v kostele, svátost smíření pro rodiny,                 
na faře Farní školka – program s katechezí i zábavou pro děti 

� čt 29.01. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 30.01. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci 
� pá 30.01. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 30.01. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 30.01. – v 16.30 h. na faře schůzka scholy 
� pá 30.01. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 31.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 03.01., 17.01. a 31.01. v 17.00 hod. 
- v Podvihově 10.01. a 24.01. v 17.00 hod.  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


