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ZŮSTAŇ SE MNOU, PANE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost,  
abych na Tebe nezapomněl. 
Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý 
a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často. 
 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život 
a bez Tebe mi chybí horlivost.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi mé světlo 
a bez Tebe se topím v temnotách. 
 
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. 
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas 
a následoval Tě.  
Zůstaň se mnou, Pane,  
neboť velmi toužím milovat Tě a být ve Tvé společnosti.  
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný.  
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá,  
touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.  
 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil  
- můj život plyne a blíží se smrt, soud a věčnost.  
Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě. 
 
K tomu potřebuji Tebe. 
Amen. 
 

(modlitba sv. otce Pia) 

 



 3

 

 

VEŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Dnes můžeme v našich pravidelných 
zamyšleních nad pokladem naší víry myslet 
na to, co to znamená, když ve vyznání víry 
říkáme o Ježíšovi, že trpěl pod Ponciem 
Pilátem, ukřižován umřel i pohřeben jest, 
sestoupil do pekel. 
 V Kristově době byla Ježíšova země – 
Palestina – pod nadvládou Římanů, a tedy            
v ní byla přítomná také římská armáda. 

Funkci římského místodržitele, který zastupoval císaře, tehdy 
vykonával člověk jménem Poncius Pilát. Ten Krista odsoudil k smrti. 
Není bez zajímavosti, že Židé Římany nenáviděli. Když se však Židé 
spikli proti Kristu, neváhali spolčit se i se svými nepřáteli - s Římany - 
a vydat Krista jejich moci, aby byl odsouzen.  
 Kříž byl šibenicí té doby. Na něm se popravovali nejtěžší zločinci. 
Ježíš, ač nevinný, byl mezi zločince počítán. 
 A co znamená ono „sestoupil do pekel“? Mohli bychom použít 
výraz: „Sestoupil do říše zemřelých.“ Po pádu prvních lidí byl totiž ráj 
zavřený a před Kristovou vykupitelskou smrtí do něj nikdo nemohl 
vstoupit – ani duše spravedlivých. Duše spravedlivých čekaly na 
vykoupení, nemohly ještě patřit na Boha, nemohly být s ním, proto 
před Kristovou vykupitelskou smrtí na kříži Bible označuje říši 
mrtvých jako šeól, hades, peklo. 
 Ježíš Kristus svou duší, spojenou s jeho božskou osobou, 
sestoupil mezi tyto duše spravedlivých ne jako ten, kdo je podroben 
slepému zákonu smrti, ale jako Vítěz, Pán, Přemožitel smrti, jako 
ten, který „má klíče od smrti a podsvětí“ (Zj 1,18), jako ten, který 
svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla 
(Žd 2,14). Ježíš sestoupil mezi duše spravedlivých jako jejich Spasitel 
a Osvoboditel a vyvedl je do ráje. 
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PTALI JSTE SE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Při mši svaté na obětním stole někde bývá umístěn kříž 

(např. polední mše sv. v TV Noe), jinde ne, u nás ve farnosti rovněž 

ne. Proč ty rozdíly, co je správně? 

 

  Přiznám se, že v této věci jsem si nebyl jistý, proto jsem se 
s tímto dotazem obrátil na odborníka na liturgii - generálního vikáře 
naší diecéze Mons. Martina Davida. Zde je jeho odpověď: Jediný 
konkrétní dokument, o kterém vím, že tuto věc řeší, je úvod do 
misálu - nejnovější je z roku 2000. Stručné a jasné pokyny pro kříž 
jsou v článku 308: „Na oltáři nebo v jeho blízkosti ať je kříž                            
s podobou ukřižovaného Krista, dobře viditelný pro shromážděný 
lid. Vyžaduje se, aby tento kříž, připomínající věřícím spásonosné 
utrpení Páně, zůstával v blízkosti oltáře také mimo slavení liturgie.“ 
 Tedy kříž buď přímo na oltáři nebo v jeho blízkosti. To ve 
většině obcí naší farnosti je, no a v Kyjovicích to napravíme ☺.  

 
 
 

 

ČÍM ŽIJEME 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  A pojďme se opět ohlédnout za uplynulými 4 měsíci v naší 
farnosti. Jaké byly? 
 Lednové Tříkrálové koledování, výsledky sbírky i poděkování 
koledníkům již byly zveřejněny. 
 Mít dobrou partu, ve které kluci zažijí i leccos zajímavého – 
s tím jsme zvali kluky k ministrování. Díky vedoucímu ministrantů 
Vítkovi Pískovskému jsou na faře od 24. ledna součástí toho 
„zajímavého“ také příležitostná Herní odpoledne pro ministranty. 
Hrát je možno leccos: od Xboxu až po karty. 
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 13. února proběhl v Podvihově náš jubilejní 10. farní ples. 
Poděkování patří všem, kdo jej obětavě každoročně připravují. 
 Putování postní dobou – to bylo téma postních dětských 
bohoslužeb ve farním kostele. Díky rodičům naší farnosti, kteří 
připravili program, nástěnku, batůžky i další „propriety“, které nás 
bohoslužbami i postním úsilím provázely!  
 7. března proběhlo na faře Filmové odpoledne pro děti 
s promítáním i následným zamyšlením nad filmem Rubíř Ralf. 
 Alespoň 2x jsme se během postní doby pokusili prožít 
pobožnost Křížové cesty „tak trochu jinak“: 15. března asi čtyřicítka 
dospěláků, mládežníků i dětí vyrazila na Křížovou cestu do přírody – 
na Kalvárii u Hradce nad Moravicí. Nádherným a fantastickým 
zážitkem pak byla o týden později Stínová křížová cesta, kterou 
připravil farní divadelní kroužek. (Je též ve videogalerii na webu.) 
 Hezky funguje také instrumentální schola. Leč leckteré 
nástroje jsme si zatím pouze půjčovali. Tato možnost pomalu končí. 
Chceme-li hudební nástroje při bohoslužbách pro děti používat                    
i nadále (a to chceme!), musíme si je zakoupit. Takový skutečně 
velmi střídmý „špás“ ovšem vyjde na cca 37 tis. Kč. Jsme proto rádi, 
že byla úspěšná naše žádost o finanční podporu této záležitosti 
z Pastoračního fondu naší diecéze. Pastorační fond diecéze                     
23. března oznámil, že naši žádost o podporu schválil a že tuto 
záležitost podpoří 15 tisíci Kč. Děkujeme! 
 28. března se u farního kostela kácely 4 topoly. Bylo to 
nutné. Vše bylo konzultováno s odborníky i s obecním úřadem. 
Důvodem pro kácení byl zvláště nevyhovující zdravotní stav topolů, 
bezpečnostní hledisko, estetická nevhodnost a možnost poškození 
opravené fasády věže. Do roka o do dne bude i zde provedena 
náhradní výsadba. 
 Na Zelený čtvrtek sedmnáctihlavá parta ministrantů vyrazila 
do Ostravy – Zábřeha na oslavu svátku kněžství. Po mši svaté 
s otcem biskupem a kněžími diecéze si kluci pochutnali na dobré 
pizze a došlo i na šipky. Díky také ministrantům i všem ostatním, kdo 
spolupracovali na hezkém prožití Svatého třídení a Velikonoc! 
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 Ihned po Velikonocích 9. dubna vyklidili kyjovičtí kapli a hurá 
do oprav. Během cca 3 týdnů by měla být provedena nová 
elektroinstalace a zabezpečovací systém. Tyto a související práce 
budou finacovány částkou 150 tis. Kč z rozpočtu obce a částkou 130 
tis. Kč z rozpočtu farnosti.  
 16. dubna se opravovalo i na faře. Bylo potřeba doplnit 
zničené sněhové zábrany ze strany od dvora a narovnat ty ostatní. 
Přece jen se po farním dvoře pohybuje spousta dětí a je třeba dbát                
i o jejich bezpečnost. 
  
 
 

 

NOC KOSTELŮ 
 

Také letos se naše farnost zapojí           
do mezinárodní akce nazvané Noc 
kostelů. Letos proběhne v pátek 
29. května. Během tohoto večera 
bude otevřeno mnoho kostelů se 
zajímavým programem. Akce není 
určena jen pro věřící. Jde o setkání 
všech lidí dobré vůle.  

Při slavení Noci kostelů bude kostel otevřen po celý večer všem 
příchozím a připravovaný program bude možno navštívit celý, nebo 
volně přicházet dle zájmu na jeho části.  
Před zahájením společného programu v době od 17:00 do 18:30 
hodin bude kostel otevřen k volné prohlídce s možností zapálit 
svíčku a vzpomenout na někoho blízkého nebo napsat vzkaz do 
závěrečné Modlitby za obec. Ve stejném čase budou také otevřeny 
k volné prohlídce kaple v Budišovicích, Hlubočci, Kyjovicích                          
a Podvihově. Na všech těchto místech bude možnost získat pamětní 
razítko. V kapli v Budišovicích bude v době od 17:15 do 18:00 hodin 
připraven program pro děti. 
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Společný program zahájíme v 19:30 hodin. Na úvod již tradičně 
zazpívá chrámový sbor a letos poprvé vystoupí děti z divadelního 
kroužku. V průběhu večera zazní hudební vystoupení (klasická 
kytara, schola z Kyjovic). Fotografie zajímavých kostelů z cesty kolem 
světa s vyprávěním z cest si pro nás připraví pan Víťa Dostál. Také se 
dozvíme něco o historii kaple sv. Víta v Kyjovicích a na závěr nás 
čeká společná modlitba za všechny obce naší farnosti. Po skončení 
hlavního programu zůstane kostel otevřen do 22:30 hodin k tiché 
prohlídce a možnosti setkání a rozhovoru. 
Letos nás v Noci kostelů čeká opět novinka pro ty, kdo rádi sportují – 
Běh Noci kostelů. Po vzoru dávných dob, kdy s důležitým vzkazem 
byl vyslán rychlý posel, budou vzkazy do společné modlitby 
přeneseny z Budišovic do Pusté Polomi skupinkou běžců. Trasa 
povede po cyklostezce a bude mít asi 6 km. Start běhu je v 18 hodin 
před kaplí v Budišovicích. Nejde o závod, ale o společný prožitek. 
Zúčastnit se může každý, komu síly stačí, třeba aspoň na kousek 
společné trasy. 
Jste srdečně zváni ke společnému prožití Noci kostelů a k návštěvě 
kaplí. 

Za organizátory Vás zve Marta Pískovská 
 
 
K PROGRAMU PRO DĚTI: 
Na Noci kostelů v Budišovicích můžou děti vyjádřit svůj vztah k Pánu 
Ježíši. Na připravené nedokončené monstranci ze dřeva můžou děti 
při návštěvě obtisknout své prstíky prstovými barvami mezi paprsky 
monstrance, jako že ony jsou ty pravé drahokamy pro Krista. Tahle 
příležitost bude pro ty děti, které to tak cítí, že chtějí tím 
drahokamem pro Krista ve svém životě být. Monstrance pak bude               
v našem kostele po dobu letošního roku, jako připomenutí Roku 
Eucharistie a že je na nás, abychom zářili jako drahokamy pro živého 
Ježíše. 

Martina Krajzlová 
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POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
 

„Dobrý Otče, přijmi naše prosby za našeho duchovního otce. Pronikni 

jeho srdce milostí Ducha Svatého a opravdovou láskou, aby se Ti 

stále více podobal. Ať posvěcuje sebe i nás, ať nás vede k Tobě. Ať 

vždy u nás nalezne pomoc a pochopení.“ (Kancionál, modlitba za 

kněze) 
 

Milí farníci,  
V sobotu 23.5.2015 jste zváni ke společné pouti na Svatý Hostýn. 
Zde při mši svaté spolu s Otcem Zdeňkem poděkujeme za svátost 
kněžství. Od jejího přijetí letos uplyne 20 let. Mše svatá bude 
slavena P. Zdeňkem Šimíčkem pro naši farnost ve 14 hodin. 
 

Na pouť bude z farnosti vypraven autobus s povolením výjezdu                
až na Sv. Hostýn na autobusovou točnu pod bazilikou.  
Odjezdy autobusu: 9:30 Kyjovice-kaple, 9:40 Budišovice-střed, 9:45 
Pustá Polom-zastávka u kostela, 9:50 Hlubočec-zastávka ve směru 
na Jakubčovice. (V případě dostatečného počtu zájemců z Podvihova 
zajede autobus i do Podvihova.) Odjezd z Hostýna v 17:00 hodin, 
trasa zpět se stejnými zastávkami (za nepříznivého počasí bude po 
mši sv. ohlášen dřívější odjezd). Návrat do 19 hodin.  
Cena: dospělí 200 Kč, děti a mládež 100 Kč, děti do 6 let, ministranti 
a schola zdarma. Přihlašujte se co nejdříve po bohoslužbách 
v sakristii, nejpozději do neděle 17. května. 
Na pouť je také možno jet vlastními auty s parkováním v Bystřici pod 
Hostýnem a pěší trasou na Hostýn. Pro rodiny s dětmi je připravena 
poutní knížka s úkoly na cestu. Poutní knížku je možno zdarma  
vyzvednout v sakristii u kostelníků. 
 
Pojeďme společně děkovat Pánu a radovat se z toho, že máme mezi 
sebou kněze. 

Marta Pískovská 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na TV Noe                                                           03/2015   7.327    9.600    2.020 949 
Na opravy                         03/2015 10.147    5.800    4.028    1.084 
Na Kněžský seminář      04/2015    11.500    7.888       969       989 
Na fasádu far. kostela   04/2015      8.319    3.732    2.034    1.127 

Postní almužnou bylo na charitní zařízení Mraveneček v celé farnosti 
vybráno 11.641 Kč. 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

� po 27.04. – v Podvihově mimořádně od 16.30 hod. příležitost 
k přijetí svátosti smíření a v 17.00 hod. mše svatá 

� po 27.04. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky 

� út 28.04. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. u příležitosti             
70. výročí osvobození obce 

� čt 30.04. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 30.04. – v Hlubočci od 17.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� pá 01.05. – celodenní výlet ministrantů na Ministrantský den 

v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci; ministranti             
a rodiče byli informováni zvláštním listem; odjezd přihlášených 
od fary v 05.55 hod.; bohoslužby ve farnosti nebudou!!! 

� pá 01.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� út 05.05. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi program ZUŠ – 

Děti hrají maminkám ke Dni matek 
� st 06.05. – mimořádně v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá 

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

� čt 07.05. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
pá 08.05. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí; 
mše sv. v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 09.30 hod. v Kyjovicích  

� pá 08.05. – odpolední výlet dětí a mládeže z náboženství  
a Hovorů o víře na bobovou dráhu do Hei-parku v Tošovicích; 
žáci i rodiče byli informováni zvláštním listem 

� pá 08.05. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 09.05. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 09.05. – v Hlubočci v 18.00 hod. mše svatá; po mši sv. 

požehnání opraveného obrázku sv. Jana Nepomuckého v obci 
� so 09.05. a ne 10.05. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na pokračování oprav fasády farního kostela 
� po 11.05. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky 
� čt 14.05. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 15.05. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  

a Podvihově 
� pá 15.05. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 15.05. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 15.05. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 15.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 16.05. – od 08.00 do 09.00 hod. na faře přezkoušení dětí 

připravujících se k přijímání sv. smíření a Eucharistie 
� ne 17.05. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 17.05. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti 

� st 20.05. – v 19.00 hod na faře schůzka všech zainteresovaných 
v Noci kostelů 

� čt 21.05. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 22.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
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svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 22.05. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 22.05. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� pá 22.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 22.05. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� pá 22.05. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 23.05. – pouť farnosti na Svatý Hostýn – viz str. 8; večerní 

mše svatá ve farnosti nebude!!! 
� ne 24.05. – při bohoslužbách svatodušní sbírka na Diecézní 

charitu 
� po 25.05. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky 
� čt 28.05. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 29.05. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 29.05. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 29.05. – Noc kostelů -  viz str. 6 
� so 30.05. a ne 31.05. – vyjde další číslo farního časopisu 
� Hovory o víře v květnu – dle aktuální domluvy 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 02.05., 16.05. a 30.05. v 18.00 hod.  
- v Hlubočci 09.05. v 18.00 hod. 

� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ:   
- v Hlubočci 24.05. v 18.00 hod.  

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Pan farář se dětí ptá: „Děti, proč je důležité, abychom byli při kázání 
potichu?“ Bystrá holčička odpoví: „Protože lidé spí!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


