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MODLITBA ZA NAŠI RODINU A ZA NÁŠ DŮM 

 

Dobrý a milosrdný Bože, 
svěřujeme Tvé péči náš dům,  
celou rodinu    
a všechno, co vlastníme. 
 

Žehnej nám, 
chraň nás od zlého, 
vzdaluj od nás neštěstí 
a posiluj naši víru. 
 

Ve smutku a utrpení 
rozmnožuj naši naději 
a dej, abychom byli vždy spojeni  
s Tebou, naším Otcem. 
 

Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
                         

 

 

  KÝM JE PRO MĚ JEŽÍŠ, ČÍM JE PRO MĚ CÍRKEV 

Je to už nějaký ten pátek, co jsem nabídl možnost podělit se o svůj 

pohled na Ježíše i na jeho církev. Rád otiskuji zamyšlení jedné z vás. 

 

Kým je pro mě Ježíš 
Ježíš je pro mě bratrem. Je mi stále nablízku. Je se mnou,                            
i v okamžicích, kdy já si to zrovna neuvědomuji. Nikdy mě neopouští. 
Mohu se na něj ve všem spolehnout. On nikdy nezklame. Jeho 
rozhodnutí jsou správná. Jeho stálá přítomnost mě naplňuje 
pokojem a radostí. 



 3

Je pro mě Tím, kdo jde se mnou mým životem a dodává mi sílu                    
a odvahu. Je Tím, kdo mi ukazuje cestu a kdo mě po ní vede. Kdo mě 
zvedá, když na ní upadnu. Kdo mě nese, když si myslím, že nemohu 
dál. 
Je Tím, kdo mě miluje více, než vůbec dokážu pochopit. Kdo mi 
nabízí víc, než dokážu přijmout. Kdo pro mě má stále připravené 
nové překvapení, když dokážu odtrhnou oči od sebe a pohlédnout 
na něj. 
Je Tím, kdo dává mému životu smysl. 
Je Tím, který mě spojuje s ostatními bratry a sestrami. 
Je Tím, za kým chci stále jít i já. 
 
 
Čím je pro mě Církev 
Kdybych byla dítě, řekla bych, že je pro mě církev milující rodinou. 
Jejím prostřednictvím se mohu setkávat s Ježíšem i se svými bratry    
a sestrami. Ona mně vede a provází na cestě víry. V osobnostech 
kněží, které jsme ve svém životě potkala, jsem vždy mohla nalézat 
zástupce Boží na zemi. Jejich duchovní vedení je pro mě jako 
doprovázení matky. Moje osobní zkušenost s církví je zkušenost 
církve, jako milující matky. 
Já ale nejsem malé dítě, které vnímá jen svou vlastní spokojenost. 
Žiji ve vztazích s druhými. A tak vidím církev jako matku těžce 
nemocnou a chybující mnoha lidskými chybami. 
Matka církev je nemocná závistí, když dokáže dobrého biskupa, 
věrně sloužícího svěřenému lidu v Litoměřicích sesadit a učinit jen 
pomocným biskupem v Českých Budějovicích a jen formálně mu 
svěřit biskupství  v daleké slovinské Ptuji. 
Matka církev je nemocná touhou po majetku, když v některé 
z našich moravských diecézí  důrazně  doporučuje  z čí produkce má  
být použito víno k proměnění. Velmi se obávám, zda majetek 
navrácený v restituci bude opravdu zdrojem dobra a prostředků pro 
ty nejpotřebnější. 
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Matka církev je nemocná staromilstvím a úzkostným dodržováním 
zavedených pořádků, které mnohdy neodráží dynamiku rozvoje 
života. 
Matka církev je nemocná zaujatostí, když velkoryse odpouští mnohé 
prohřešky, ale těžce trestá provinění proti 6. a  9. přikázání, aniž by 
zkoumala pohnutky těchto provinění a dopady těchto trestů. 
Bolestně pociťuji nemoci matky církve jako své bolesti. Ano i ve mně 
je závist, touha po majetku, staromilství i zaujatost. A ještě mnohé 
jiné chyby. I já jsem součástí církve. Musím tedy usilovat                               
o odstranění těchto nedostatků sama u sebe. Modlím se za to, aby 
tyto „nemoci“ pocítila i církev jako svou bolest a snažila se je nikoli 
skrývat a omlouvat, ale poctivě (a mnohdy i bolestně) odvrhnout.  
Osobnost papeže Františka mě v tom naplňuje velkou nadějí. 
A ještě jedna skutečnost mě naplňuje pokojem – vědomí, že církev 
nestojí jen na lidech. Jinak už by všechny ty chyby, které za těch 
2000 let udělala a stále dělá, dávno způsobily její zánik. Církev je 
zástupce Boha na zemi a tak přes všechny lidské chyby nás k Bohu 
vede.  

                                                   Marta Pískovská 

                               
 

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
V naší vzdělávací rubrice na pokračování jsme se začali 

zabývat rozumovým pohledem na věci víry. Ukázali jsme si věřící 
vědce, řekli jsme si, že věda a víra nejdou proti sobě, ale vedle sebe 
a navzájem se doplňují. Dokonce i v záležitostech vzniku světa                     
a člověka. Věda nám vysvětluje, jak to se vznikem vesmíru a člověka 
bylo konkrétně. Víra nás učí, že to ale nebylo samo od sebe, že za 
vším existujícím stojí Bůh. Proč vlastně věřit, že to všechno není jen 
dílo pouhé náhody? 

Taky vám někdy některé z vašich dětí, když něco provedlo, 
tvrdilo, že „ono se to samo“? Co jste mu na to řekli?  
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Ono se nikdy nic samo neudělá. Všechno má svou příčinu.                     
U dětí, kolem nás i ve vesmíru. Můžeme nakupit milióny tiskařských 
písmen, papíru a barvy, ale písmena sama od sebe nikdy nevytvoří 
ani slovo, natož větu či knihu. Můžeme nakupit haldy železa, ale 
nikdy se samo nepřetvoří ani v jediné ozubené kolečko. Podobně 
budova se nikdy sama nepostaví ze složeného stavebního materiálu. 
Jestli vidím na cestě stát automobil, kde se tu vzal? Objevil se tu 
sám, z vlastní vůle, náhodou? To asi těžko. Musel existovat někdo, 
kdo jej vymyslel, kdo nakreslil technické výkresy, někdo, kdo vyrobil 
jednotlivé součástky, někdo, kdo ty součástky složil dohromady, 
někdo, kdo ten automobil tady dovezl. 

A jestli vidím celý vesmír, který je nespočetněkrát 
dokonalejší než všechno, co člověk kdy vymyslel a vyrobil, mohu říci, 
že je to jen náhoda? A co zákony? Přírodní, fyzikální, chemické, 
biologické, kosmické? Nemá každý zákon svého zákonodárce? Jasně 
vidíme, že za tím vším musí stát bytost nejvýš inteligentní.  

Vyprávěly mi děti ve škole, že nějaká jejich spolužačka říkala, 
že žádný Bůh není. Tak jsem se jich ptal: „A co jste jí na to řekli vy?“ 
– „No my jsme jí řekli: A jak by vznikl celý vesmír, kdyby Bůh 
neexistoval? Ona řekla: Sám! Tak jsme jí říkali: Jak sám? Když ani 
obyčejná průpiska se neposkládá sama od sebe? Ona odpověděla: 
To nevím…“ A já jsem dodal: „Já bych jí ještě řekl: Tak nad tím 
uvažuj!“ 

Chceme-li nad tím uvažovat i my, možná postačí i pohled na 
hvězdnou oblohu. Tolik planet, tolik galaxií… Všechno v pohybu. 
Takové věky. V přesně vymezených drahách. Nebo svět atomu. 
Každý atom je mikrokosmos: Má své jádro, kolem něhož obíhají 
elektrony, u každého prvku v jiném množství. Moderní věda ukázala, 
že v atomu je přes 200 částí (a je otázkou, zda toto dělení je již 
konečné ☺), z nichž každá má svou funkci. 

Chcete-li k uvažování a žasnutí víc, nejděte si na webových 
stránkách naší farnosti (www.pustapolom.cz/farnost) sekci 
„Vzděláváme se ve víře“ a v ní kapitolu č. 1 „Některé rozumové cesty 
k poznání Boží existence“. Jsou tam věci, nad kterými se tají dech… 



 6

                               
 

PTALI JSTE SE 
 
Jak se dívá církev na transplantaci orgánů?  
 

Transplantace dnes zachraňují mnoho životů a pro řadu 
nemocných jsou jedinou, poslední nadějí. Vodítkem nám může být 
Ježíšova věta: „Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za 

své přátele.“ (Jan 15,13)  A zde vlastně ani přímo o život dárce 
nejde. Člověk daruje „jen“ „kousek“ sebe. Podotkněme: ovšem 
velmi významný a jedinečný „kousek“ sebe. 

Darování orgánů je samozřejmě spojeno také se spoustou 
etických otázek. Jejich podrobné rozebrání by patřilo spíše do 
odborných lékařských časopisů nebo do učebnic etiky. 
Zjednodušeně a obecně lze říci toto:  

Jestliže se někdo rozhodne k záchraně jiného již za svého 
života darovat někomu párový orgán (zejména ledviny) nebo část 
orgánů, které se regenerují (kostní dřeň), nebo rozhodne-li se 
darovat své orgány po smrti, lze to považovat za velmi krásný, 
záslužný a ušlechtilý čin. 

Důležité je, aby se jednalo o svobodné a uvědomělé 
rozhodnutí dárce. Pokud jde o odebrání orgánů od zesnulého, 
vyžaduje se jeho jasný předchozí souhlas nebo jasný souhlas blízké 
oprávněné osoby. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                               
 

ČÍM ŽIJEME 
A pojďme si připomenout poslední čtyři měsíce roku 2014. 

Zde slovem a třeba také fotografiemi na farním webu nebo též ve 
fotogalerii či videogalerii na webu našich ministrantů 
http://ministruj.webnode.cz/ . 

Je dobře, že také letos se do náboženství a Hovorů o víře 
přihlásil zhruba stejný počet žáků jako vloni, tedy něco málo přes 60. 
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Dík patří též všem rodičům, kteří se na začátku školního roku  
přišli podělit o své touhy i nabídky, pokud jde o pastoraci dětí                      
a mládeže. Moc děkuji všem, kdo spolupracují na Modlitbě rodin, 
Farní školce, vedení schol, ministrantů, skautů či farního divadelního 
kroužku, na přípravě a realizaci pestrých bohoslužeb pro děti i na 
všech dalších záležitostech. Ano – platilo a platí: Farnost bude 
taková, jakou si ji uděláme. Díky všem, kteří činí naši farnost 
krásnou, pestrou a živou. A díky všem z okolních vesnic naší farnosti, 
kteří se nebojí obětí a obětují benzín, pneumatiky i svůj čas, aby své 
děti do společných aktivit zapojovali. Pochopili, že pro sebe a pro 
své děti pracují… 

Velkou radost máme také ze společenství křesťanské 
mládeže a ze snahy mládežníků nejen se scházet a něco spolu prožít, 
ale také vyjít ven – k těm, kdo Ježíše neznají. 

Držíme palce i malé skupince dospělých, kteří se od podzimu 
scházejí ke Hledání cest – k poznávání pokladů naší víry                               
a křesťanského života. Prosím: Modleme se za ně, ať naleznou… 

Další radostí je silně se rozrůstající ministrantská parta 
v Pusté Polomi. Někdy musíme i přidávat židle. A to je dobře… 

A co připomenout z konkrétních akcí? Tak třeba sobotu 27. 
září. To se skauti vrátili na „místo činu“. Louka, kde prožívali letní 
tábor, se stala nejen místem táboráku a vzpomínek, ale též místem 
slavení noční mše svaté při světle loučí. 

O den později jsme pro změnu s dospělými vyrazili na Den 
kostelů. Tentokrát jsme navštívili nový kostel v Ostravě – Pustkovci               
a kostel v Ostravě – Svinově. V přilehlé faře jsme pak vyslechli 
zajímavou přednášku a shlédli prezentaci místního pana faráře                  
o biskupu Náthanovi.  

V sobotu 11. října jsme s ministranty vyrazili na Diecézní 
ministrantskou pouť do Havířova, při které si starší ministranti 
vysoutěžili bronzovou medaili. Gratulujeme! 

Následující neděli se v celé naší vlasti konalo sčítání 
účastníků bohoslužeb. Potěšující je, že od posledního sčítání se 
v naší farnosti počty nijak dramaticky nesnížily. V celé farnosti se nás 
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k bohoslužbám sešlo asi 360. Asi největším překvapením byl věkový 
průměr účastníků bohoslužeb. Ten činí krásných 45 let. Velký podíl 
na tom mají rodiny s dětmi. A to je dobře. Protože živou farností 
není farnost, kde je hodně lidí (staří vymřou a co bude pak?!), ale 
kde jsou děti a mladí lidé, kteří jsou nadějí farnosti do budoucna. 
Díky, že je máme! 

Na konci října jsme si s ministranty udělali výlet do Dolních 
Vítkovic na Svět techniky. Viděli a vyzkoušeli si leccos – vyrobili si 
elektřinu, která jim zahrála písničku, hráli na klávesy, které stříkaly 
vodu, řídili autobus i dopravu na železnici, pracovali na 
minisoustruhu i míchali barvy, ale trhákem byly simulátory… ☺ 
Přece jen řídítka motocyklu či volant v ruce ke klukům patří… 

Živě a zas „tak trochu jinak“ obohatil Svatomartinské 
slavnosti svou první scénkou náš nově vzniklý divadelní kroužek. 

17. listopadu jsme se s dětmi a mládežníky osvěžili 
v aquaparku v Bohumíně. No a to už také pomalu vrcholily opravy 
kaple v Hlubočci i opravy fasády věže na farním kostele. Díky všem, 
kteří připojili ruce, hlavy i finance k dílu! 

V sobotu 6. prosince k nám přišel Mikuláš a rádi 
vzpomínáme též na následující neděli na krásný benefiční koncert 
na podporu oprav orlovny, při kterém vystoupil čtyřhlasý pěvecký 
sbor, jehož členové pocházejí z Ostravy – Hrabůvky. Následovala 
řada dalších koncertů: Jan Rokyta a Alfréd Strejček v Pusté Polomi, 
Petrof piano Trio v Hlubočci, vánoční pásmo kyjovické scholy                       
a divadelního kroužku v Kyjovicích a Pusté Polomi či v Kyjovicích 
novoroční koncert pěveckého sdružení Quo vadis. 

Poděkování patří opět všem, kdo připravili kostel a kaple                
a spolupracovali při slavení vánočních bohoslužeb. 

Jistě jste zaregistrovali, že již několikrát se ve farním časopise 
neobjevila rubrika Toulky farní minulostí. Byla jistě zajímavá a bude 
nám chybět. Poctivě mapovat historii ovšem není jednoduché. 
Materiály, které p. Stoniš měl k dispozici, a které stále doplňoval, již 
vyčerpal. Nyní si vzal „oddychový čas“. Moc mu děkuji za dosavadní 
spolupráci a zajímavé příspěvky a přeji štěstí na „další objevy“. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy far.kostela                                       10/2014 12.315    6.200 nebyla mše sv.  962 
Na misie                         10/2014 16.923  14.450 nebyla mše sv.    1.875 
Na opravy                       11/2014 16.130    5.420 nebyla mše sv.       909 
Na Biblické dílo              11/2014      6.252    6.850 nebyla mše sv.    1.025 
Na opravy katedrály      12/2014      9.245    7.680    1.784    1.170 
Pro trpící kř. ve světě    12/2014      7.651    9.010    1.107       760 

 
Výtěžek benefičního koncertu pro orlovnu – P. Polom 12/2014: 8.000 + 3.024 Kč 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu; oslava svátku 

společná při mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 hod.; při mši svaté 
žehnání svící – přineste si a nechejte u sebe!!! 

� po 02.02. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� čt 05.02. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 05.02. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� pá 06.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 06.02. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 06.02. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 06.02. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích eucharistická  

adorace a příležitost k přijetí sv. smíření; v 17.00 hod. společné 
zakončení adorace a mše svatá 

� pá 06.02. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 06.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
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� so 07.02. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 07.02. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� so 07.02. a ne 08.02. – bohoslužby se Svatoblažejským 

požehnáním 
� pá 13.02. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 13.02. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� pá 13.02. – v Podvihově Farní ples; odjezdy autobusu: 19.15 h. 

Kyjovice, kaple; 19.25 h. Pustá Polom, parkoviště pod kostelem; 
19.35 h. Hlubočec za křižovatkou na Podvihov; zpět: první odjezd 
v 01.30 hod., druhý odjezd po skončení plesu 

� so 14.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 14.02. a ne 15.02. – sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na 

opravu varhan 
� po 16.02. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 

víry pro dospělé začátečníky 
� st 18.02. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   

s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; 
příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: 
v Kyjovicích od 15.30 do 16.20 h. a v Pusté Polomi po mši svaté 

� čt 19.02. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 19.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 20.02. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 20.02. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 20.02. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 20.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 21.02. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 21.02. – v Podvihově od 16.30 hod. sv. smíření na začátku 

doby postní; v 17.00 hod. mše sv. s udílením popelce 
� so 21.02. a ne 22.02. – sbírka na Svatopetrský haléř:  

prostředky, které vkládáme do rukou papeže pro potřebné 
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� ne 22.02. – v Hlubočci od 07.00 hod. sv. smíření na začátku doby 
postní; v 07.30 hod. mše sv. s udílením popelce  

� čt 26.02. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 27.02. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 27.02. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 27.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 27.02. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 28.02. – Postní duchovní obnova farnosti; vede P. Lukáš 

Engelmann; Program: 9.00 – mše svatá ve farním kostele, dále 
na faře přednášky v 10.00 a v 11.00 hod. a adorace v kostele ve 
12.00 hod. Předpokládané zakončení – ve 12.30 hod. 

� ne 01.03. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 01.03. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
� - v Podvihově 07.02. a 21.02. v 17.00 hod.  

- v Hlubočci 14.02. a 28.02. v 17.00 hod. 
 

� Příští číslo farního časopisu vyjde v neděli 01.03. 
� Bilance uplynulého roku bude zveřejněna v příštím čísle Přístavu 

 
 

 
 

 
 
 

                               
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  

Povídá vědec Pánu Bohu: „Tak to vidíš, Bože, věda už tě dohnala.               
Už umíme stvořit člověka i my.“ 
„Tak to předveď!“ povídá Bůh. 
Vědec začne nabírat hlínu a Bůh povídá: 
„Počkej! Ze svého ber, ze svého!!!“   ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


