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Postní sebezápor? 
Věci nepříjemné konat s úsměvem a ochotou. 

 

(František Václav Lobkowicz) 
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DOBA POSTNÍ – VÍC NEŽ JEN POPELEC 
 
 

Znám pravdu  
a neříkám ji. 

Mám Tvou lásku  
a nekonám ji. 

Věřím v Tebe  
a nedůvěřuji Ti. 

Mluvím o bližním  
a nevidím ho. 

Sloužím penězům  
a nestydím se.  

Slyším o hladu  
a nedělám si s tím starosti. 

Říkám si křesťan  
a ještě jím nejsem. 

Tak to je. 
Ale tak to nesmí zůstat. 

(Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby)  Pane, smiluj se!  
 
 
 
 

 
 

SVATÝ PŮST A VELIKONOCE 2013 
 
 Ano: Tak jsme si to uvědomili na Popeleční středu:  
 

� Skutky pokání dáváme Bohu náhradu za své hříchy. 
Každým hříchem si člověk něčeho nedovoleně užil. 
Jako náhradu dává to, že se z lásky zříká i věcí dovolených. 
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� Skutky pokání trénujeme svoji duši. 
Když se člověk z lásky k Bohu zříká věcí dovolených,  
posiluje duši a snadněji obstojí,  
když přijde pokušení k věcem nedovoleným. 

 
� Skutky pokání prospíváme druhým. 

Jako modlitby tak i skutky pokání  
můžeme za druhé nabídnout Bohu (obětovat). 
Můžeme tak prospět těm, na kterých nám záleží. 

 
 
Jednou z hezkých forem skutků pokání je postní almužna: To, co 
člověk postem ušetří, může odkládat bokem a na Zelený čtvrtek 
přinést na bohoslužbu jako dar pro potřebné. Minulý rok jsme 
postní almužnou prospěli Charitě. Letos výnos postní almužny půjde 
na pomoc těžce nemocné šestileté Michalce Láníkové z Holešova, 
který trpí metachromatickou leukodystrofií. Mezi projevy této 
nemoci patří např. křeče, zhroucení páteř a deformace hrudníku. Se 
svou maminkou i s okolním světem může Michalka komunikovat jen 
očima. Náročnou péči o nemocné děvčátko neusnadňuje rodině 
Láníkových ani tíživá finanční situace. Snad jim tímto způsobem 
alespoň trochu pomůžeme. Michalce je možno pomáhat také 
sběrem víček z PET lahví. Můžete je po celou postní dobu 
odevzdávat po bohuslužbách v sakristiích kostela i všech kaplí. Více 
informací na www.michalka-lanikova.cz.  
 
Velmi důležitou formou pokání je také práce na sobě. Díky všem, 
kdo ji začali dobrou svátostí smíření a prosím: Konejme svátost 

smíření průběžně po celou postní dobu. Veďme k tomu i své děti                  
a vnoučata. Přicházejme s celými rodinami. Svátost smíření nebo 
duchovní rozhovor je možno domluvit si i v klidu na faře, zvláště 
pokud člověk nemůže časově jinak nebo touží po hlubším 
rozhovoru. Před Velikonocemi pak už leckdy postačí možná i jen 
kratičká zpovědní duchovní očista. 
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Společná příležitost k přijetí svátosti smíření těsně              
před Velikonocemi bude pak takto: 
  

 

P. Polom Čt 21/03   1530 – 1650 h.  
Kyjovice Pá 22/03           1600 – 1700 h. a 1800 – 1900  h. 
Podvihov So 23/03   1615 – 1650 h. 
P. Polom Ne 24/03  1400 – 1600 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po 25/03   1615 – 1650 h.  
Hlubočec St  27/03   1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

 

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

se již zpovídat nebude!!! 

 

Přijměte pozvání k hlubokým, krásným a působivým obřadům 
Svatého týdne a Velikonoc. Jsou vrcholem celého liturgického roku. 
Všecky vás moc zvu… Zvláště zvu ty, kdo na obřadech Svatého týdne 
zatím ještě nikdy nebyli. Víte, co prohlásil jeden kluk, který byl na 
těchto obřadech vloni poprvé? „Škoda, že jsem nepřišel už před 
rokem. Ty obřady jsou fakt hezké!“ Nejen hezké. Hlavně hluboké. 
Kdo dobře prožije s Ježíšem dny jeho utrpení, lépe prožije i dny jeho 
oslavení o Velikonocích. 
 

Sváteční bohoslužby budou v naší farnosti slaveny takto: 
 

 

Pobožnost Křížové cesty na Velký pátek 
bude v Pusté Polomi a v Kyjovicích v 1500h. 

 Květná 
neděle 
24/03 

Zelený 
čtvrtek 
28/03 

Velký 
pátek 
29/03 

Bílá  
sobota 
30/03 

Velik. 
neděle 
31/03 

Velik. 
pondělí 
01/04 

P. Polom 1030 1700 1700 1930 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec 1700    1800  

Podvihov      0700  
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DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 
 Dobrou formou přípravy na Velikonoce a také velkým 
impulsem do dalších dnů života křesťanských mládežníků může být 
také Diecézní setkání mládeže, které se letos uskuteční ve dnech 
16.-17.03. v Bruntálu. Cílem bude podpořit místní věřící v jejich 
životě z víry v pohraničí, kde jich je mnohdy opravdu jen hrstka                 
a kde si mnozí svou víru musí i docela nesnadno probojovávat a také 
ukázat mladým z živějších farností místa, kde nejsou plné kostely. 
Snad si pak budou více cenit toho, co mají „doma“ a snad to budou 
chtít i pomáhat dále budovat. Zde je pozvání ředitele Diecézního 
centra mládeže: 
 
 

V Roce víry prožijeme setkání v našem pohraničí. Začátek v sobotu 
16. 3. v 10 hod. v kostele v Bruntále. Registracie a ubytování od 8.30 
hod. na Střední zemědělské škole vedle kostela.  
 

PROGRAM:  
- 10.00 hod.: zahájení v kostele  
- 11.00 hod.: mše svatá slavená s o. biskupem  
- 14.00–18.00 hod.: workshopy, témátka, hra, zajímavosti a další  
- 14.00–18.00 h.: slavení svátostí smíření + celodenní adorace NSO  
- 18.30–19.30 hod.: koncert vážné hudby + skupiny R.E.J.  
- 20.00 hod. – večerní křížová cesta na Uhlířský Vrch  
V neděli po ranní modlitbě se po skupinách rozjedeme do farností 
bruntálského děkanátu. Cílem je podpořit místní společenství                  
a zároveň obnovit svůj postoj víry.  
Podrobný program bude viset na http://dcm.doo.cz. 
S sebou: karimatku, spacák, přezůvky, teplé oblečení 
Cena: 150 Kč / 130 Kč (pro členy Anima Iuventutis) 

 o. Kamil Strak 
 
 
 

Kontaktní osoba pro naši farnost: Lucie Linartová 739 964 161 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

Třetí částí pokračují naše cesty do hlubin Eucharistie. Než 
budeme mluvit o Eucharistii jako o pokrmu, zůstaňme ještě na chvíli 
u Eucharistie jako oběti – tedy u slavení mše svaté. 
 Nejde zde o společenskou záležitost. Ani zde nejde primárně 
o splnění či nesplnění „nedělní povinnosti“. Jak bylo řečeno již na 
počátku těchto našich rozjímání, mše svatá je nekrvavým 
zpřítomněním Ježíšovy Kalvárské oběti. Když jsme na mši svaté, jako 
bychom stáli pod Kristovým křížem. Na tom kříži jsme za naše hříchy 
měli viset my. Jsme přítomni vrcholnému dramatu oběti, kterou 
Ježíš podal svému Otci za nás. Nás Ježíš zve, abychom se nechali 
obdarovat plody této jeho oběti.  
 Jaké jsou vlastně účinky mše svaté? Jsou trojí: 
 
Všeobecný užitek: Každá mše svatá je obětí církve a má z ní užitek 
celá církev – lidé žijící i duše v očistci.  
 

Zvláštní užitek: Ten přichází k dobru těm osobám (živým                              
i zemřelým), za které je mše svatá obětována. Je tedy nanejvýš 
významné nechávat sloužit mše svaté za sebe i za naše drahé, a to 
nejen za zemřelé, ale také za živé – za potřeby jejich duše i těla. 
V praxi většinou převažují mše svaté za zemřelé. Je však dobré 
nezapomenout, že někteří živí potřebují Božího milosrdenství                   
a Božích milostí více než zemřelí. 
 

Osobní užitek: Z každé mše svaté má užitek také ten, kdo je jí 
zbožně přítomen.  
 
Kdo pochopil, ten si mši svatou může snadněji zamilovat. A kdo si ji 
zamiloval, ten si k ní i za cenu osobních obětí rád najde cestu – a to   
i tehdy, kdy to zrovna není „povinnost“… 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Naše minulé „Toulky farní minulostí“ 
vybídly k diskuzi některé čtenáře ohledně 
doby počátků a okolností vzniku naší 
obce.  
Z historie církevních řádů, dějepisectví            
a kultu svatých vyplývá, že v období let 
1000 - 1300 byl i náš kraj přirozenou 
součástí křesťanského světa a podléhal 
stejným pravidlům. Obec založili 
křesťané. Přesná data vzniku Pusté 
Polomi však nejsou známa.  

Prof. L. Hosák na mapce předhusitského Bílovecka u Pusté Polomi 
kdysi uvedl letopočet 1201, toto tvrzení nebylo doloženo. 
Jasno nevnáší ani tolik citovaná listina z r. 1238. Jde ale z hlediska 
historie naší farnosti a obce o zásadní dokument, pro nás zajímavý 
také tím, že markrabě Přemysl byl bratrem krále Václava I. a svaté 
Anežky. Původní latinský text pro nás laskavě přeložil a krátkým 
komentářem opatřil historik Jan Fryčka z Těškovic: 
„Z listiny vyplývá, že Polom samotná byla určitě o něco starší. 
Markrabě Přemysl byl totiž „ve funkci“ jen 10 let a v této relativně 
krátké době dvakrát vedl vzpouru proti králi kvůli majetkovým 
sporům na jihu Moravy, takže určitě neměl čas zakládat v našem 
regionu vesnice...  
I fakt, že postupuje klášteru své dědické právo na Polom, na mě 
působí tak, že tato musela být založena už za vlády Přemysla 
Otakara I., tj. před rokem 1230. Rozhodně ale ne dřív než roku 1204, 
protože tehdy se christianizace teprve začala šířit od Olomouce, když 
klášter Hradiště dostal darem k zakládání vesnic les v dnešní oblasti 
Libavá.“               (step) 
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Ex Annalibus Gradicensisbus Mss. 

CXXIV. 

Markrabě Moravský Přemysl poskytuje klášteru Hradiště ves Polom 

spolu s privilegii, které mají i ostatní klášterní vsi.  

Dáno v Praze, 30. března 1238. 

 
Ve jménu svaté a nedělitelné Trojice. Amen. Přemysl, z Boží milosti 
markrabě Moravský, ctěnému opatu kláštera Hradišťského Jerlochovi. 
Po smrti našeho otce jsme získali své místo v nástupnictví a postupně 
jsme ve své bídě, utrpení a dalších problémech zapomněli i na své místo 
jakožto bídného poddaného. Je tedy nezbytné sepsat na věčnou paměť 
písemné záznamy, které by poskytly pevná pravidla. 
Tak budiž současným i budoucím Křesťanům zaznamenáno, že klášteru 
Hradišťskému a jeho opatovi, jenž nám prokázal věrné a oddané služby, 
včetně mší sloužených na zbožnou památku našeho otce, krále Otakara, 
na napravení škod kláštera, které kvůli nám utrpěl, poskytujeme 
soucitně a dobrovolně dědičné právo na ves Polom, její louky, lesy, údolí 
a další příslušenství. Může ji vlastnit navždy, takže ji může kdykoliv 
prodat nebo se jí zbavit, podle toho jak se to bude hodit potřebám 
kláštera. 
Také jsme poskytli (Polomi) po pečlivém uvážení svobody, ze kterých se 
těší i ostatní klášterní vsi. 
Navíc jsme požádali našeho milovaného bratra, krále Českého                 
(Václava I.), aby posílil platnost této listiny připojením své pečeti,                      
k čemuž se uráčil.  Také o to požádal ctěného Biskupa Olomouckého, jak 
dokládá jeho připojená pečeť. My na tuto listinu také přikládáme svou 
pečeť a aby se rozplynuly všechny případné pochybnosti, požádali jsme 
naše šlechtice, aby se podepsali jako svědci a připojili názvy svých 
titulů... (Následují podpisy sedmnácti šlechticů a opavských pánů a mnoha 

dalších kněží a laiků). 
Tak zapsáno v roce Vtělení Páně Tisíc Dvěstě Třicet Osm, 30. března,               
o desáté indikci. Napsáno v Praze rukou Ludvíka, našeho notáře. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PŘEMYSL markrabí moravský (1228 – †) , *1209, † 16.10.1239, Δ Brno - Tišnov 
o: Přemysl I. Otakar (*kolem 1165, †15.12.1230) 
m: Konstancie Uherská (* kolem 1177, † 5./6.12..1240) 
∞ před 1231, Markéta († 1261/1271,dcera Oty I. Meránského a Beatrix, vnučky                  
Fridricha I.Barbarossy) 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 25.02. – v 16.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 17.00 hod. Křížová cesta a mše svatá 
� st 27.02. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� mimořádně čt 28.02. – v 16.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. 

smíření a v 17.00 hod. Křížová cesta a mše svatá zvláště pro 
rodiny s dětmi 

� pá 01.03. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 01.03. – v kapli v Kyjovicích v 18.00 hod. schůzka Rady kaple 
� so 02.03. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 02.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� pá 08.03. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci                          
       a Podvihově 
� pá 08.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 09.03. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 10.03. – po bohoslužbách v Kyjovicích a v Pusté Polomi 

prodej misijních pohlednic malovaných dětmi z náboženství             
na podporu Papežských misijních děl 

� ne 10.03. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 
rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti; nácvik Maxischoly 
v 09.30 hod. na faře 

� ne 10.03. ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 
dětmi na téma Postní doba – jsme na cestě 

� po 11.03. a čt 14.03. – výlet pro žáky z náboženství a Hovorů             
o víře: Vodní svět Ostrava; děti, mládež a rodiče budou 
informováni zvláštním listem 

� so 16.03. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       
2. stupně ZŠ a středoškoláky 

� so 16.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování  
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� so 16.03. a ne 17.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na pokračování oprav farního kostela 

� út 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 
šťastné smrti; oslava společná při mši sv. v P. Polomi v 17.00 h. 

� pá 22.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 22.03.  – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 23.03. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 23.03. a ne 24.03. – bohoslužby s žehnáním ratolestí  
� po 25.03. – v 16.15 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 17.00 hod. Křížová cesta a mše svatá 
� po 25.03. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� st 27.03. – v 16.15 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                

a v 17.00 h. Křížová cesta a mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� čt 28.03. – dopoledne výlet ministrantů do ostravské katedrály 

na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; 
společná oslava svátku kněží; bližší informace budou na zvl. listu 

� čt 28.03. a pátek 29.03. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi 
nácvik ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku; 
zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 

� so 30.03. – v 17.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 

� so 30.03. a ne 31.03. – při mších sv. sbírka na Kněžský seminář 
� ne 31.03. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 02.03. a 16.03.  v 17.00 hod.  
- v Podvihově 09.03. a 23.03. v 17.00 hod. 
- v Pusté Polomi 30.03. v 19.30 hod. 

� POSTNÍ MŠE SV. PRO DĚTI: středy (kromě 27.03.) v Pusté Polomi 
v 17.00 h. 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- každý pátek (kromě 15.03. a 29.03.) na faře ve 13.00 hodin  
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DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM 
 

 Lékař léčí, Bůh uzdravuje. To je stará známá pravda. Není 
dobře podceňovat lékařskou vědu a není dobře podceňovat Boží 
působení v nemoci. 
 Jako lékař navštěvuje nemocné a nemohoucí 
v domácnostech, tak i kněz. Stále je možno hlásit zájemce o tyto 
návštěvy na tel. č. 603 368 922. Není třeba se obávat. A je dobře, že 
tato služba je stále více využívána. Vždyť (včetně Domova na zámku) 
je v naší farnosti pravidelně navštěvováno cca 50 nemocných. 
Svátosti jsou velikou posilou. 
 Jak je to s návštěvami v nemocnicích? V každém případě, 
má-li být nemocný se závažnější diagnózou hospitalizován, je dobré, 
aby už předem v kostele či doma přijal svátost smíření, Eucharistii              
a svátost pomazání nemocných.  

Pokud se věřící člověk dostane do nemocnice náhle 
s akutním stavem, zvláště je-li v ohrožení života, je třeba 
nezapomenout na duši a volat kněze v kteroukoliv denní i noční 
hodinu. Je dobré vědět, že kněze pustí na JIP, na ARO, prostě všude 
a kdykoliv. Má smysl volat kněze i k člověku v bezvědomí či 
v umělém spánku!!! Svátost pomazání nemocných se uděluje                     
i v bezvědomí, pokud lze rozumně předpokládat, že nemocný by               
o tuto svátost stál!!! Ve vzdálenějších nemocnicích se zpravidla 
využívá služba tamějšího kněze, do blízkých nemocnic (Opava, 
Ostrava-Poruba, Bílovec) je možno zajet dle možností s vlastním 
farářem nebo rovněž využít tamější kněze.  

Je dobré vědět a mít uloženo mezi důležitými kontakty, že 
Ostrava má i svého vlastního nemocničního kaplana (P. Václav 
Tomiczek – 733 741 700), stejně tak Opava má svého vlastního 
nemocničního kaplana (P. Bartłomiej Blaszka – 731 534 060), kteří 
jsou k dispozici nejen pro akutní stavy, ale též pro pravidelnou péči 
v době hospitalizace v nemocnici. Nebojte se také na ně obrátit! 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


