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Bez víry v Boha nutně vzniká chaos, 
ve kterém se pak těžko hledá smysl života… 

 

(František Václav Lobkowicz) 
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PROČ SE NEMYJI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Když jsem byl malý, nutili mě se mýt. 

 

2.   Lidé, kteří se pořád jenom myjí, jsou pokrytci, protože si myslí,  
      že jsou čistší než ostatní. 

 

3.   Existuje tolik druhů mýdla! Jak mám vědět, které je pro mě to  
      nejlepší? 

 

4.   Vodárnám jde jen o naše prachy. 

 

5.   Už jsem to s mytím zkusil, ale byla to nuda a pořád to samé. 

 

6.   V koupelně je hnusná zima a je to tam tak neosobní. 

 

7.   Myji se přece o Velikonocích a o Vánocích. To musí stačit!  

 

8.   Nikdo z mých přátel nepokládá mytí za nutnost. 

 

9.   Teď mi opravdu nezbývá čas na mytí. 
 

10. Možná se začnu mýt, až budu trochu starší. 
 
Člověk musí mít opravdu dobré argumenty… 
 

 Převzato z katechismu pro biřmovance YOUCAT 

10 důvodů, proč 
nechodím do kostela 

SE NEMYJI 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

O Eucharistii víme již leccos: Víme, co to je, víme, jak často ji 

přijímat, víme proč. Pojďme nyní rozjímat nad tím, jak se na přijetí 

Eucharistie připravit, vždyť – jak to říkával jeden již zemřelý pan 

farář – Eucharistie není hašlerka!  

 
Všechno je jednou poprvé. Tak se dnes zamysleme nad tím, 

co všechno souvisí s prvním přijetím Krista ve svaté Hostii: 
 První podmínkou je křest. Křest otvírá bránu k ostatním 
svátostem. Neznamená to však, že kdo nebyl hned po narození 
pokřtěn, nemá už šanci! Křest je možno doplnit dodatečně –                           
i v dospělosti. Člověk se může zároveň připravit ke křtu i k prvnímu 
svatému přijímání a obě tyto svátosti může pak přijmout třeba 
v jeden den. A díky za to, že se tak i stává! Je tedy možno k přípravě 
na 1. svaté přijímání přihlásit i ty, kteří nebyli pokřtěni. 
 Druhou věcí je věk: Horní věková hranice pro 1. sv. přijímání 
neexistuje. Každý věk (i stáří!!!) je vhodný k tomu, aby se dalo do 
pořádku to, co se snad kdysi zanedbalo. Jen žádný ostych! A spodní 
věková hranice? Od dob papeže Pia X. se razí zásada s prvním 
svatým přijímáním zbytečně neotálet. Jakmile je dítě schopno 
rozlišit mezi obyčejným a svátostným pokrmem, jakmile dítě věří, že 
svatá Hostie není obyčejný oplatek, ale že je v ní přítomen Pán Ježíš, 
a má Krista rádo, má co nejdříve přistoupit ke svatému přijímání. Co 
nejdříve má do duše vstoupit Ježíš – dříve, než ji ovládne ten Zlý. 
 V našich krajích děti přistupují k 1. sv. přijímání nejčastěji ve 
3. třídě ZŠ. Je možno však i dříve. Podstatný není věk dítěte, ale jeho 
přiměřená zralost. A dítě je zralé k 1. sv. přijímání tehdy, když Krista 
zná (chodí do náboženství, má vědomosti, zná modlitby) a má Krista 
rádo (snaží se zachovávat Desatero, pravidelně a rádo se modlí, 
pravidelně a rádo navštěvuje nedělní mši svatou). Zralost dítěte vždy 
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posoudí rodiče ve spolupráci s knězem. Kněz také při přípravě 
potřebné vědomosti rád doplní. 
 Na rodičích a kmotrech pak je, aby první svaté přijímání jejich 
dětí nebylo zároveň posledním. Vždyť jít k 1. sv. přijímání ještě 
neznamená mít vystaráno a vyhráno na celou věčnost! Dětem 
říkávám, že i Jidáš při Poslední večeři byl u 1. sv. přijímání a přece 
Krista zradil. Dospělým pak připomínám, že den 1. sv. přijímání jejich 
dítěte nesmí být tečkou, ale velkým písmenem na začátku souvětí. 
Ježíš přece neřekl, že „kdo půjde k 1. svatému přijímání…“, ale „kdo 
vytrvá až do konce, bude spasen“ (Mt 24,13). 

 

 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

 Dnes po delší době opět dotaz dospělých. Týká se rovněž 

Eucharistie: Kolikrát denně a za jakých podmínek se může 
přistupovat ke svatému přijímání? 
 
 Dotaz je krátký a rovněž i odpověď: Ke svatému přijímání je 
možno přistoupit maximálně 2x denně s tím, že když jde člověk 
v témže dni ke svatému přijímání podruhé, je třeba, aby to bylo při 
účasti na celé mši svaté. 
 Ostatní podmínky jsou shodné pro každé přijetí Eucharistie: 
Přijímat Ježíše ve svaté Hostii s vírou, s duší bez těžkého hříchu                   
a zachovat eucharistický půst – tedy jednu hodinu před svatým 
přijímáním nic nejíst ani nepít kromě léků a čisté vody. 
 Podrobnosti k těmto ostatním podmínkám se budou 
postupně objevovat ve vzdělávací rubrice na pokračování 
„Eucharistie – Chléb života“. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Jan Šamárek (*1830 - †1900) na zdejší faře nejdříve devět let 
kaplanoval a od roku 1882 zde byl farářem. 
Toto místo zaujal po smrti svého předchůdce Františka Neissera 
(*1824 - †1882), který zemřel jako oběť svého povolání. Při 
zaopatřování v Kyjovicích se nakazil skvrnitým tyfem a této nemoci 
podlehl. Pochován je na zdejším hřbitově.  
Životní příběh Jana Šamárka je plný událostí i dramatických 
rozhodnutí, kterými předběhl dobu, ale pro které si také mnohé 
znepřátelil. Tento rodák z Březové získával zkušenosti jako mladý 
kněz v Ostravě a Pustějově, stal se nakonec patriotem naší vesnice, 
jejímuž prospěchu věnoval celý svůj život.  
Po svém nástupu nechal z koutů kostela odstranit  různé „lavky                 
a lavečky“, které majitelé považovali za nedotknutelné. V kostele 
zjednal novou podlahu, nový hlavní oltář, byla zakoupena též 
křtitelnice.  Roku 1899 dal namalovat Pavlem Assmannem z Opavy 
novou křížovou cestu. 
Když byl starý „rektor“ Leo Lakomý sesazen pro opilství, dostal se 
Jan Šamárek  do střetu s patronem farnosti hrabětem F. Stolbergem. 
Při volbě nového rektora se výrazně angažoval ve prospěch svého 
přítele Jana Juchelky z Pusté Polomi. Spor nakonec vyvrcholil 
soudem. Dva polomští pomocníci Jana Šamárka byli internováni, 
jeho kooperátor Vincent Palkovský byl přeložen. Rektorem se stal 
pak řídící František Černín, kompromisní kandidát, který je později 
znám i jako hudební skladatel. 
Další spor s patronem i farníky Jan Šamárek způsobil, když koupil                     
v exekuční dražbě statek po Vilému Římanovi (č.42) a zejména na 
sklonku svého života už nestačil uspokojivě pečovat o faru a farní 
pole. Zemřel 25.7.1900 a byl zde pochován. 
Jan Šamárek, tento dříve zdravý a pevný muž, ve stáří onemocněl                 
a osobně pocítil nedostupnost lékařské péče v Pusté Polomi.                      
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V závěti věnoval svůj majetek v Pusté Polomi arcibiskupské 
konsistoři v Olomouci se závazkem, aby zde realizovala dětskou 
útulnu a věnovala se místním nemocným. Do r. 1918 konzistoř jeho 
majetek pronajala a pak zde krátkodobě působily z Přerova Školské 
sestry sv. Františka z Assisi .  
Ukázalo se ovšem, že selské stavení  nebylo pro daný účel vhodné,              
a proto budovy, zahrada i stodola byly za 50 tis. Kč prodány. Tento 
obnos ještě vzrostl z dřívějšího nájmu polí a prodeje dříví                            
z Mostkového Dola. Přerovské sestry nakonec závazek postoupily 
Kongregaci sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce. 
Během jediného roku vystavěly sestry premonstrátky naproti fary 
řeholní dům a již v  říjnu 1937 v něm započaly špitální praxi v duchu 
odkazu Jana Šamárka. Nakrátko, neboť v r. 1938 byla budova 
zkonfiskována pro potřeby německého vojska . 

 
Po osvobození byla v budově 
zřízena dětská útulna. V dubnu 
1950 komunisté řeholnice 
internovali a jejich majetek 
zkonfiskovali. Z řeholního domu 
byl odstraněn nápis 
„MATEŘSKÁ ŠKOLA D.P. faráře 
ŠAMÁRKA“, budova připadla 
obci a sloužila jako škola až do 

r. 2005. Dnes jsou zde chráněné byty. 
Pamětníci nazývají tento dům  stále jako bývalý klášter, i když jeho 
základní kámen z roku 1936 je skryt za tlustou vrstvou 
pestrobarevné omítky.   
Jméno, osud i zásluhy Jana Šamárka jsou dnes zapomenuty zcela.              
Je to ovšem jeho dar, který slouží seniorům a dalším osobám se 
zdravotním postižením a se sníženou soběstačností, která vyžaduje 
poskytování služeb sociální péče.  
Jan Šamárek se zasloužil o Pustou Polom v míře dodnes nepoznané. 

 
 
 

(step) 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 29.07. – odpoledne návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 29.07. – v Podvihově od 17.30 do 17.50 hod. příležitost 
       k přijetí sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� st  31.07. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 31.07. – v Hlubočci od 17.30 do 17.50 hod. příležitost k přijetí 

sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� pá  02.08. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� po 05.08. a út 06.08. – od 09.00 hod. pro děti a mládež Rychlá 

rota aneb Pomoz své farnosti; bližší informace – viz níže 
� čt 08.08. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 09.08. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci  
� so 10.08. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
       svátost manželství p. Jiří Kukelka a sl. Hana Krčmářová  
� po 12.08. – návštěva skautského tábora skautů naší farnosti                

a mše svatá v Komorní Lhotce; 4 zájemci z řad dětí a mládeže 
mohou jet s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� čt 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše svatá 
v 16.30 hod. v Kyjovicích a v 18.00 hod. v Pusté Polomi 

� pá 16.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� so 17.08. a ne 18.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na opravy farního kostela 

� ne 25.08. – od 15.00 hod. na farní zahradě Farní den 
� další číslo farního časopisu vyjde již v neděli 25.08. 
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 03.08. a 17.08. v 18.00 hod. 

- v Podvihově 10.08. a 24.08. v 18.00 hod.  
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RYCHLÁ ROTA ANEB POMOZ SVÉ FARNOSTI 
 

Dětská stránka dnes ve farním časopise nebude? Ale ano.                   
To je ona! 

Začali jsme s tím už předloni. Učíme děti nejen se bavit                 
a jezdit na výlety (to k životu farnosti patří taky!) ale též s Ježíšem žít 
a pro svou farnost něco dělat. Po hezké zkušenosti s akcí Rychlá rota 
aneb Pomoz své farnosti se pokusíme tuto akci zopakovat.  

Děti a mládež všech obcí naší farnosti jsou v pondělí 05.08.           
a v úterý 06.08. vždy od 09.00 hodin zváni, aby pro svou farnost 
něco užitečného svýma rukama udělali. (Stejně se o prázdninách 
budou nudit. ☺) Mohou přijít, na jak dlouho budou moci, pracovat 
se bude až do odpoledne. 

Akce se uskuteční na faře a v kostele v Pusté Polomi. Dělat 
by se dalo leccos. Kromě oblíbeného leštění svícnů☺ nebo čištění 
chodníků by bylo potřeba dokončit nátěr plotu kolem fary, natřít 
vrata na farní stodole, mohli bychom natřít lavičky na farní zahradě 
či třeba vymalovat vstupní halu a kancelář na faře. Možná se toho 
najde ještě víc. Vše bude záviset na tom, kolik se nás sejde. 

Moc prosím rodiče a prarodiče: Podpořte opět tuto 
záležitost u svých dětí a vnoučat (a klidně ať vezmou i své 
kamarády). Vždyť budou to právě tyto děti a vnoučata, které se 
jednou postarají nebo nepostarají o to, aby naše farnost byla                      
i nadále hezkou a živou buňkou v organismu církve. A zvykat si je 
třeba odmalička.  

Jen z organizačních důvodů moc prosím: Pokud možno, dejte 
do čtvrtka 01.08. vědět, kdo z dětí se akce zúčastní, a to na známých 
kontaktech: rkf.pustapolom@doo.cz nebo SMS na tel. č. 
603 368 922. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


