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Jeho smrtí je naše smrt přemožena, 
v jeho vzkříšení je všechen život vzkříšen… 

(velikonoční preface) 
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POCHVALA OD BOHA 

 

Dostal jsi už někdy v kostele pochvalu? Anebo možná při 
zpovědi? Doufám, že ano. Přijmi dnes pochvalu od samotného Boha. 
„Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si Tě 
zamiloval…“ (Iz 43,4), dovol mi dnes poděkovat Ti za všechno úsilí, 
které odedávna vynakládáš na to, abys zachoval má přikázání.  

Obdivuji Tvé úsilí být vždy na mé straně, Tvou odvahu prát se 
se zlým, když Tě pokouší a svádí na svoji cestu. Nesmírně se mi líbí, 
jak vítězíš – pokaždé voláš ke mně o pomoc a spoléháš na mé svaté 
jméno. Proto Ti děkuji, že jsi mým mocným svědkem. 

Slyším, jak mi říkáš: „A tohle, Bože, říkáš mně? Copak mě 
neznáš, nevíš o mých pádech?“ Ano, říkám to Tobě, milovaný(á). 
Neboť já o Tvých pádech nevím nic. Anebo téměř nic – až na těch 
pár, jichž jsi zatím nelitoval. Ale jakmile se vyznáš a z celého srdce 
řekneš: „Otče, lituji, odpusť mi pro krev Kristovu“, v té chvíli 
odpouštím a na Tvůj „hřích si nevzpomenu“ (Jer 31,34). Proto Tě 
znám jako svatého člověka, který je sice každý den v ohni zkoušek, 
ale těším se, že přes ně téměř vždycky procházíš vítězně. Ačkoli 
Tobě se to tak nemusí zdát, když jsi bez nálady, unavený, zklamaný, 
ubitý. Obdivuji Tě, jak i tehdy pozvedáš své srdce i mysl ke mně                
a říkáš mi: „Otče náš…“ 

Vždycky zaplesá mé srdce, když mi řekneš: Tatínku. Tolika 
lidem prokazuji každý den dobrodiní, starám se o ně, no těch, kteří 
mě s láskou oslovují Tatínku, není mnoho. Jsem rád, že mi takto 
děláš radost. „Tatínku“ je hezké oslovení, jak mi od věčnosti říkal jen 
můj Syn. Andělé mi stále říkají Pán a Bůh. Ale Ty mi můžeš říkat 
Tatínku a tak se mi to líbí. Velmi bych si přál, aby mi takto říkali 
všichni lidé. Můžeš jim to povědět? 

A ještě jednu věc na Tobě obdivuji – jak velmi se snažíš konat 
dobro. Můj apoštol Pavel kdysi napsal všem mým dětem tuto 
vynikající radu: „Přemáhej zlo dobrem“ (Řím 12,21). Jsem rád, že 
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každý den prosíš mého Ducha, aby Tě v tom vedl a pomáhal Ti. 
Pamatuji jednu holku, která se připravovala ke svátosti biřmování. 
Jednou řekla své mamce: „Mami, já ho už asi mám“. Matka se 
s údivem zeptala: „Koho, prosím tě?“ – „No Ducha svatého. Víš, já 
tak velmi toužím dělat dobro!“ 

Každý den je toho tak hodně, co se mi na Tobě líbí. Rád bych 
Ti o tom každý večer vyprávěl. Má to svůj velký význam – když mi 
budeš naslouchat, jak Tě chválím a děkuji za všechno, cos pro mě 
udělal, zároveň uvidíš, že budou věci, za které Ti nepoděkuji – a to 
jsou ty, u nichž potřebuješ lítost. A když ji projevíš, budeš usínat jako 
světec – bez hříchu, s čistým srdcem. Tvá duše bude v mých rukou 
jako nasycené dítě v matčině klíně (srov. Ž 131,2). 

Jsi skvělý člověk. Jsem hrdý na to, že jsem Tvým Otcem. 
„Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je 
silnější než lidé.“ (1 Kor 1,25). 
              (převzato z webu diecéze ostravsko-opavské) 

 

 

Kristus pouta smrti rozlomil 
   a jako vítěz vystoupil z hrobu… 

 

(z velikonočního chvalozpěvu Exultet) 

 

Jsou před námi Velikonoce. Prázdný 

hrob. Vzkříšení. Bůh je chystá i nám.              

A ne až někdy. A ne jen vzkříšení těla.       

On má moc křísit i všechno „pohřbené“ 

v našem životě. I všechno to, nad čím                   

a nad kým už člověk „zlomil hůl“.  
 

Mimochodem: „Nezlomil jsi hůl“ už i nad sebou? 

 

Hezké Velikonoce!  

Požehnané svátky Vzkříšení! 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 

 

Ve vzdělávací rubrice na pokračování uvažujeme letos nad 
jednotlivými články naší víry. Snažíme se rozumem si ukázat, čemu 
věříme a proč. Ve vyznání víry se modlíme tato slova: Věřím v Ježíše 
Krista, ... jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny. 

To oslovení „PANNA MARIA“ však není fráze. Frází je spíše 
oslovení „Panenka Maria“. Panenka je hračka pro děti. Maria však 
není panenka. Je Matka a zároveň je Panna. Je to Matka Kristova                
a zároveň Panna PŘED porodem, PŘI porodu i PO porodu. Ale jde to 
dohromady? Vzpomínám si na otázku jednoho mého spolužáka na 
střední škole: „Jak může být panna, když měla Ježíška?!“ 

Nesmíme zapomenout, že se zde nepohybujeme v řádu 
přirozeném, ale nadpřirozeném! Koneckonců už ve Starém zákoně - 
dávno před narozením Ježíše Krista - nacházíme předpovědi o tom, 
že Vykupitel se narodí z Panny. My křesťané věříme, že Maria počala 
Krista bez spoluúčasti muže, mocí Ducha svatého. A že se to vymyká 
rozumu? Ale copak u Boha je něco nemožného? Rovněž otázka 
panenství při porodu: Jestliže po zmrtvýchvstání prošel Kristus                    
k apoštolům zavřenými dveřmi (a s tím ve víře problém nemáme!), 
pak určitě pro něj není problémem tenká panenská blána. A pokud 
jde o panenství po porodu: Věříme, že ani po Kristově narození 
neměla už Maria žádné další děti. V evangeliu sice můžeme nalézt 
zmínku o „Ježíšových bratrech“. Slovem „bratři“ však byli nazýváni 
nejen sourozenci, ale také bratranci a příbuzní v boční linii. 
(Koneckonců i my křesťané si říkáme „bratři a sestry“!) A jeden 
rozumový argument na závěr: Kdyby Ježíš měl fyzické sourozence, 
asi by před svojí smrtí na kříži odevzdal Pannu Marii některému                        
z nich. On ji však svěřil cizímu člověku - apoštolu Janovi! 

A tak pokud opravdu věříme v Mariino panenství, a to 
bychom jako křesťané věřit měli - nebojme se ji oslovovat titulem, 
který jí právem náleží: PANNA MARIA. 
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PTALI JSTE SE 

Dokonce dva podobné dotazy z jedné vesnice přišly 

v uplynulých dnech. Pokusím se o jejich shrnutí: Když se u nás po mši 

svaté odchází z kaple, je tam jako v úlu – povídání jednoho 

s druhým o všem možném. V kapli by se Ježíš měl uctívat mlčením. 

Někdo třeba ještě chce přemýšlet o slovech mše svaté. Je to 

v pořádku nebo ne? Dá se to brát jako neúcta k Eucharistii nebo 

jako radost ze společenství? 

Tak jsem si nad těmi dotazy povzdechl a říkal jsem si: Kdyby 
jenom po mši svaté! Ale já musel už i při mši svaté napomenout 
paradoxně dospělé a chlapy (!!!), kteří se bavili tak, že to skutečně 
silně narušovalo bohoslužbu.  

Myslím, že to souvisí se dvěma moc důležitými věcmi: S vírou 
ve skutečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii a s živým vnímáním této 
skutečnosti. Myslím, že o mnohém svědčí i fakt, který častěji 
připomínám, kdy třeba i mladý a zdravý člověk při příchodu do 
kostela Ježíše přítomného v Eucharistii nepozdraví, nepoklekne, 
nevšimne si ho, jen „vpluje“ do lavice, jakoby tam Boží Syn nebyl.                   
Stejně tak při odchodu. O něčem to svědčí.  

Ale k vlastnímu dotazu: Ano, měli bychom kostel či kapli 
vnímat opravdu jako posvátný prostor, jako místo, kde je živý Bůh, 
kde se s živým Bohem setkáváme. Je to skutečně zcela jiný prostor, 
než jakékoliv jiné místo. Je to neúcta při odchodu z kostela někomu 
něco říct? Nebo je to výraz společenství? Myslím, že jasné 
rozlišovací znamení dává Ježíš v evangeliu: „Nedělejte z domu mého 
Otce tržnici!“ (Jan 2,16) Tedy myslím, že kratičce a šeptem (!!!) se 
pozdravit, rozloučit, přivítat nemocného, který po dlouhé době 
přišel, říct někomu, že během jeho operace na něho budu myslet, 
říct při odchodu někomu něco nezbytně důležitého, to je projev 
společenství. (Samozřejmě je při tom třeba brát ohled na ty, kdo se 
ještě modlí). Probírat slevy v Globusu, to je projev tržnice v chrámu. 
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FARNÍ TÁBOR 

Haló, haló, holky a kluci (a hlavně taky rodiče), na vědomost 
se dává, že po roční pouze se opět připravuje letní křesťanský 
stanový tábor naší farnosti!!!   

 

Termín tábora: 26.7. - 5.8. 2015 
 

Místo konání tábora: Podhradí u Vítkova 
 

Cena za pobyt, dopravu a stravu: 2.300 Kč 
 

Hlavní vedoucí: Václav Kubín,  
   tel. 776 560 147;  
   e-mail: vasek.kubin@centrum.cz 

 

Ubytování: spaní ve stanech s dřevěnou podsadou, zajištěn přívod 
pitné vody, kuchyně, velká jídelna, sprchy, umývárny a další 
hygienické zařízení 

 
 

Zdravotní dohled: zajištěn 
 

 
Pravidelná strava 5x denně, 
zajištěn pitný režim 

 
 

Program: Každý den nabitý 
program plný her, sportovního 
vyžití, rukodělné aktivity, večery              
u táborového ohně. 

 
 

 
Bližší informace včetně kontaktů pro možnost informovat se osobně 
naleznete na webu farnosti:  www.pustapolom.cz/farnost.     
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Přihlášku s formuláři potřebných dokladů naleznete taktéž na 
webových stránkách farnosti. V tištěné podobě si ji můžete 
vyzvednout u svého faráře. 

A jak bylo na táboře v r. 2013? Podívejte se na  
http://tabor2013-hobbit.rajce.idnes.cz/.   

 

 

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2015 

Přijměte pozvání ke společnému prožití nejposvátnějších dní roku: 

ZBÝVAJÍCÍ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 
 
P. Polom Ne 29/03 1330 – 1530 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po 30/03 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 

P. Polom St 01/04  1615 – 1650 h. a 1745 – 1830  h. 
 

 

 

 

 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                

se již zpovídat nebude!!! 

 
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 

 

 

Pobožnost Křížové cesty na Velký pátek 

bude v Pusté Polomi a v Kyjovicích v 15
00

h. 
                               

 Květná 
neděle 
29/03 

Zelený 
čtvrtek 
02/04 

Velký 
pátek 
03/04 

Bílá  
sobota 
04/04 

Velik. 
neděle 
05/04 

Velik. 
pondělí 
06/04 

P. Polom 1030 1800 1800 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec     0730  

Podvihov 0700    1800  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy far.kostela                                       01/2015   8.550  6.500    2.882 1.160 

Na opravy*                      02/2015 10.040   5.560    2.532        873 

Haléř sv. Petra               02/2015      6.870 11.300    1.691     1.300 

*   v Pusté Polomi na opravu varhan 
 
 

TRVALÁ ZMĚNA POŘÁDKU BOHOSLUŽEB: 
 

Oznamujeme trvalou změnu pořádku bohoslužeb:  
S platností od 13. dubna budou všechny pravidelné pondělní 
bohoslužby v Pusté Polomi bývat ráno v 07.00 hod.!!! 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

� od po 30.03. – začíná letní pořad bohoslužeb; pravidelné večerní 
bohoslužby ve všech obcích farnosti budou bývat v 18.00 hod.; 
aktuální změny budou zveřejňovány ve farním časopise                          
a v nedělních ohláškách 

� po 30.03. – v Podvihově od 17.15 hod. příležitost k přijetí 
svátosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá 

� st 01.04. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi postní mše svatá zvláště 
pro děti 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 

� předvelikonoční nácviky chrámového sboru – dle domluvy 
� bohoslužby Sv. týdne a Velikonoc – viz str. 7 
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� čt 02.04. – dopoledne cesta ministrantů do Ostravy - Zábřehu na 
mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; společná 
oslava svátku kněží; bližší informace - na zvláštním listu  

� čt 02.04. a pátek 03.04. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi 
nácvik ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku; 
zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 

� so 04.04. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 

� nácvik scholy ve Svatém týdnu – dle aktuální domluvy ve schole 
� ne 05.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
� ne 05.04. – při mši sv. v Kyjovicích a v Pusté Polomi průvod  

beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést  
do průvodu na začátku mše svaté 

� ne 05.04. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
� st 08.04. – v 18.45 hod. na faře schůzka pustopoloms. varhaníků 
� čt 09.04. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 10.04. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  

a Podvihově 
� pá 10.04. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 10.04. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 10.04. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 10.04. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 11.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 11.04. – v Hlubočci mše sv. mimořádně v 17.00 hod. 
� so 11.04. – v 19.00 hod. v kostele v Pusté Polomi VELIKONOČNÍ 

KONCERT HRADIŠŤANU a Jiřího Pavlicy; předprodej vstupenek 
v cukrárně u Magdy v Pusté Polomi nebo na tel. 739 522 937 

� so 11.04. a ne 12.04. – při bohoslužbách ve všech obcích farnosti 
sbírka na pokračování oprav fasády farního kostela 

� ne 12.04. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 12.04. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 
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s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti 

� po 13.04. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� st 15.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 16.04. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 17.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 17.04. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 17.04. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 17.04. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 17.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 18.04. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky  

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 18.04. – od 14.30 hod. na faře Herní odpoledne pro 

ministranty 
� čt 23.04. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� mimořádně pá 24.04. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 24.04. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 24.04. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 24.04. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 24.04. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 25.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 25.04. a ne 26.04. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Pusté Polomi 04.04. ve 20.30 hod.  
- v Hlubočci 11.04. v 17.00 hod. a 25.04. v 18.00 hod. 
- v Podvihově 18.04. v 18.00 hod.  

� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ:   
- v Podvihově 05.04. v 18.00 hod.  
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DALŠÍ INFORMACE: 

� Za zastavení Islámského státu se modlíme růženec ve farním 
kostele v Pusté Polomi před každou nedělní mší svatou.  

� Biskupové vyzývají, abychom se 28. dne každého měsíce spojili 
v modlitbě za naši vlast. 

� Farní časopis můžete dostávat také do vašich e-mailových 
schránek. Stačí se přihlásit k odběru na rkf.pustapolom@doo.cz.  

     Naleznete jej také na webových stránkách naší farnosti. 
� Ti, kteří se chtějí vrátit k nedělním promluvám a žít z nich celý 

týden, naleznou je taktéž na webových stránkách farnosti. Zvláště 
pokud je mše svatá s promluvou pro děti, vynechanou nedělní 
promluvu naleznete vždy s menším časovým prodlením na webu. 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

Pan Novotný místo kázání poslouchá v kostele fotbalový zápas. 
Najednou zakřičí: „Góóóóól!!!“  
„Kdo to byl?“ povídá pan farář. 
„Koller!!!“ ☺ 
 
Dopis z farního tábora: „Včera jsme boxovali. Ta rovnátka už nebudu 
potřebovat.“ ☺ 
 
Starý vousatý kapucín zpovídá starou babičku. S láskou k ní 
promlouvá a babička se nakonec rozpláče. Řeholník si říká, jak hezky 
babičce promluvil do duše. Tak se zeptá: „Babičko, a co vás tak 
rozplakalo?“ – „Ále, důstojný pane, zrovna včera mně chcípla koza              
a ona měla úplně stejné vousy jako Vy. Tak jsem si na ni 
vzpomněla.“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
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