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Jestliže chceš klidně spát, 
vem si s sebou do postele čisté svědomí. 

 (Walter Benjamin) 
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RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky  
a požehnej jim.  
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou. 
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy. 
Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy. 
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí. 
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého. 
Ochraňuj je na cestách. 
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám 
a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce a osvobození 
od zlých myšlenek, slov a skutků. 
Žehnám jim, aby dostali lásku, radost, pokoj, životní moudrost, 
chuť k modlitbě a k plnění svých povinností,  
srdce plné lásky k Tobě a k lidem. 
Chraň je v životě před úklady Zlého,  
před závislostmi různého druhu a nemravností. 
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život. 
Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byli zdraví duchovně, 
duševně i tělesně,  
aby přišli do nebe s celou naší rodinou. 
Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš. 
Požehnej i mně, abych se k nim choval(a) s Tvou trpělivostí, 
moudrostí a láskou. 
Amen. 
 
Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my.  
Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš.  
Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich 
životě - ne podle naší představy, ale podle své moudrosti a lásky. 
Amen. 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 O Kristu, který vstoupil do nebe, 
vyznáváme v modlitbě VĚŘÍM V BOHA, že 
odtud přijde soudit živé i mrtvé. Kristus je 
ten, který nás miluje, který nás vede. Kristus 
je však i ten, který nás bude soudit. 
 Jako křesťanům by nám mělo být jasné, 
že projdeme dvěma soudy: První je osobní 
soud duše ve chvíli naší smrti. Můžeme jej 
nazvat „soukromý“. Duše přijme odměnu či trest. Jak nás učí Bible, 
na konci světa přijde Kristus opět na zemi. Ne už jako bezmocné dítě 
v Betlémě, ale jako triumfální Vítěz a Soudce. Vzkřísí lidská těla, spojí 
je s dušemi a vykoná všeobecný poslední soud. Zatímco první soud 
je soukromý, druhý soud na konci světa bude všeobecný: Všichni 
budeme souzeni před tváří Boží, před tváří všech andělů i před tváří 
všech lidí všech dob (také před svými rodiči, sourozenci, dětmi, 
přáteli, známými). A nemusíme mít obavu, že by to bylo příliš 
dlouhé; v Božím „rentgenovém“ záření bude jasné vše hned. 
Nebude to „odvolací“ soud. Hlavním smyslem tohoto soudu bude 
to, že vyjde najevo konečná Boží spravedlnost: Všichni uvidí, že 
definitivním způsobem bylo každé dobro odměněno a zlo napraveno 
či potrestáno. Odměna či trest pak budou rozšířeny také na 
vzkříšené lidské tělo. Odpovídá to Boží spravedlnosti, aby Bůh 
odměnil či potrestal nejen duši, ale i tělo, neboť člověk i svého těla 
používá jako nástroje ke konání dobra či zla. 
 Lze si jen přát a také maximum pro to dělat, abychom obstáli. 
Ten, který nás miluje a vede, nám láskyplně připomíná: Pamatuj, že 
Tvůj život není nezávazný pokus, který když se nepovede, tak se 
někam vylije. Ani Ti nevyskočí jako v počítači „Nová hra“. Pamatuj, 
že i Ty jsi na cestě k soudu, na cestě k definitivním rozsudku, který 
potvrdí celou Tvou věčnost!  
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 

1942 -  Po zákazu v obci se konal průvod Božího Těla v zámeckém parku
 

 
Záborem pohraničí v r. 1938 byla naše farnost včleněna do 

tzv. Sudetoněmecké župy a Hlučínsko se stalo součástí starého 
Německa. Olomoucká diecéze byla tak roztržena na pruskou                       
a sudetskou část.  Sídlo arcibiskupa zůstalo sice v Olomouci, ale 
řízení děkanátů bylo přeneseno na generální vikariát do pruské 
„Branitz“ - dnes polská Branice nedalo Krnova.  

Bylo stanoveno, že pustopolomská farnost nadále zůstane 
součástí hradeckého děkanátu. Generální vikář v Branitzi Josef 
Nathan jmenoval knězem farnosti Vojtěcha Bílka, kaplany Františka 
Navrátila a Aloise Korunu a osmičlennou farní radu. Vojtěch Bílek 
zřejmě považoval okupaci za krátkodobou záležitost a jmenovací 
dekrety členům farní rady nikdy nepředal. 

Přetrvává dodnes názor poplatný socialistickému dějepisu, že 
se nacisté nepouštěli do otevřeného boje proti církvím a že církevní 
organizace a náboženské akty byly též jediné, jež v totálním systému 
fašistického státu poskytovaly legální možnost odlišného projevu                 
a nakonec i nesouhlasu s tím, co diktoval vládnoucí režim.  
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Historie každodennosti v letech okupace naší farnosti však 
dokazuje, že tomu tak nebylo. V roce 1940 měla naše farnost 3566 
katolíků a 44 nevěřících. Postavení a činnost církve a duchovní 
správy bylo ve skutečnosti podřízeno amsleiterovi a jakékoliv 
samostatné jednání  bylo potlačeno se všemi důsledky.  

Odboj bylo spojení těch, kdo se programově rozhodli 
podnikat určité akce. Odbojem ale byla také solidarita lidí, jež jim 
poskytovali zázemí a čelili strachu z nelidského vyšetřování a úzkosti 
o nejbližší. 

Když zaklepal na dveře  člověk stíhaný gestapem, otevřeli mu 
a nikdo se neptal na vyznání. Přijali ho na noc, dali mu najíst a napít, 
popř.  ho ošetřili, dali mu oblečení a převedli ho do bezpečí.  

V odboji byl také kostelník Ignác Illík, který ukryl před 
konfiskací kalich a svícny a stejně tak hrobníci Jan Kupka a Bohuslav 
Pecháček, kteří při přísně střeženém pohřbu amerického letce 
Howarda Smidta  15. října 1944 v Kyjovicích ukryli zvon z márnice                
a uložili ho do vedlejšího hrobu.  

V lednu 1945 procházely obcemi tzv. pochody smrti. Teprve 
při pohledu na tyto zubožené lidské bytosti si farníci uvědomili 
skutečnou nelidskost koncentračních táborů. V noci 21. ledna byli 
vězni a zajatci shromážděni v Pusté Polomi na Novém Dvoře. 
Občané získali povolení připravit  jídlo, které stráže velmi brutálním 
a nešetrným způsobem vězňům předhodily. Proti takovému 
zacházení se ohradil starosta Kyjovic Max Staffin, byl však surově 
zbit a vykázán pod hrozbou zastřelení . 

Během noci při patnáctistupňovém mrazu několik mučedníků 
zemřelo - nevydrželi nelidské zacházení a byli na místě pohřbeni. 
Jistý počet vězňů však prchl do okolních lesů. Občané o ně pak   
pečovali v lesních skrýších pod Sovincem či nad Suchým Dolem nebo 
je ukrývali doma  až do příchodu Rudé armády.  

Všem těmto farníkům-občanům, kteří nikdy nevstoupili do 
některé z ilegálních organizací, hrozila smrt a připomínáme si je za 
všechny, jejichž jména jsou dnes již zapomenuta.    

               Petr Stoniš 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

� po 29.06. – pro školáky a jejich rodiny zakončení školního roku; 
zároveň slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Program: v 16.15 
hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost k přijetí sv. smíření 
před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše svatá; po mši svaté 
na farní zahradě táborák s opékáním špekáčků a s programem; 
špekáčky, chléb a pití s sebou!!! 

� st 01.07. – pouť dětí na Prašivou; odjezdy autobusu pro všechny 
přihlášené: 08.25 – Budišovice; 08.37 – Pustá Polom, parkoviště 
pod kostelem; 08.45 – Kyjovice, kaple; návrat kolem 18.00 hod. 

� čt 02.07. – v Hlubočci od 17.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 
smíření a v 18.00 hod. mše svatá 

� pá 03.07. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 03.07. – od 17.00 hod. v Kyjovicích tichá adorace; v 18.00 h. 

společné zakončení adorace a mše svatá 
� so 04.07. a ne 05.07. – při všech bohoslužbách oslava slavnosti 

sv. Cyrila a Metoděje; v Pusté Polomi v neděli v 10.30 h. zároveň 
mše sv. se křtem školáků  

� pá 10.07. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  
a Podvihově 

� so 11.07. a ne 12.07. – při bohoslužbách sbírka na pokračování 
oprav fasády farního kostela 

� pá 17.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním a se sv. 
pomazání nemocných; pak návštěvy nemocných na pokojích  

� ne 26.07. až st 05.08. – farní letní stanový tábor v Podhradí                  
u Vítkova 

� so 01.08. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
svátost manželství p. David Ulman a sl. Markéta Vaňková 
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� so 01.08. a ne 02.08. – vyjde další číslo farního časopisu 
� ne 02.08. – odpoledne návštěva farního tábora a mše svatá 

v Podhradí u Vítkova; 4 zájemci z řad dětí a mládeže mohou jet                           
s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:  

- v Hlubočci 04.07., 18.07. a 01.08. v 18.00 hod. 
- v Podvihově 11.07. a 25.07. v 18.00 hod. 
 

� MŠE SVATÉ S MOŽNOSTÍ PŘIJMOUT SVÁTOST POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH: 
Pro předběžné plánování sděluji, že možnost přijmout svátost 
pomazání nemocných bude při bohoslužbách v 18.00 hod. 
v Podvihově v po 03.08., v Pusté Polomi ve st 05.08., v Hlubočci 
ve čt 06.08. a v Kyjovicích v pá 07.08. Bližší informace budou 
v příštím farním časopise. 
 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mojžíš vede vyvolený národ z Egypta. Na novém místě se jich ptá: 
„Tak co, zůstaneme? Líbí se vám tady?“ – „Ne, nelíbí! Nějak divně to 
tady smrdí!“ Jdou dál. Po dalších dvou dnech se Mojžíš zase ptá:               
„A co tady? Zůstaneme?“ – „Ne, tady to taky nějak smrdí!“ Jdou 
tedy dál a dál. Po měsíci se Mojžíš opět zeptá: „A co tady? 
Zůstaneme?“  - „Ano, zůstaneme. Tady nic nesmrdí.“ A od té doby 
mají Židé čistý vzduch a Arabové ropu… ☺ 
 
Nový farář se jde představit na obecní úřad. Podá starostovi ruku                
a povídá: „Já jsem Kokokotek!“ Starosta se podiví: „Vy koktáte?“ – 
„Já ne! Koktal můj táta a matrikář byl trouba!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


