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Co by z nás bylo, 
kdyby od nás Bůh odňal milosrdenství? 

 

(sv. Vincenc z Pauly) 
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Z BAŽINY SE ZA VLASY NEVYTÁHNEŠ 
 
 
 

K nebeské bráně přišel jakýsi 
člověk. A rovnou se hrnul dovnitř. 
Ale ouha... Z nebeské vrátnice kdosi 
vystrčil hlavu a změřil si ho 
pohledem – kupodivu to nebyl jako 
v jiných podobných příbězích svatý 

Petr, ale sám Pán Ježíš. Dívá se na toho člověka a povídá: „Kampak? 
Kampak?“ 
„Jdu do nebe!“ odvětil ten člověk sebevědomě a hrnul se dál. 
„Tak moment,“ povídá Pán Ježíš, „do nebe může jen ten, kdo má 
tisíc bodů...“ 
Ten člověk se na chvíli trochu zarazil – o něčem takovém nikdy 
neslyšel. Ale pak se usmál: „Pane Ježíši, já jsem chodil pravidelně 
do kostela.“ 
„Výborně, pravidelná účast na bohoslužbách je mimořádně 
důležitá,“ řekl vážně Pán Ježíš. „Máš bod!“ 
V tom člověku trochu hrklo – čekal, že za to bude bodů výrazně víc. 
Ale naštěstí měl v zásobě ještě pěknou řádku dobrých skutků: 
„Pomáhal jsem jedné staré sousedce, když byla nemocná.“ 
„Výborně, máš už dva body,“ pochválil ho Pán Ježíš. 
„A také jsem přispíval na černoušky v misiích...“ 
„Výborně, to jsou už tři body!“ na to Pán Ježíš. 
„A taky jsem pomáhal na farních brigádách, dával bezdomovcům 
desetikorunu, staral jsem se o nemocné rodiče, přispíval na potřeby 
farnosti... a odtáhl jsem jednoho cizího člověka do servisu, když se 
mu na dálnici pokazilo auto, a rozdělil jsem se o svačinu se 
spolužákem, když jsem chodil do první třídy.“ 
„Výborně, tak to už máš, jestli to dobře počítám, šedesát jedna 
bodů,“ řekl Pán Ježíš, když ten člověk u nebeské brány dokončil svůj 
velmi dlouhý výčet dobrých skutků. 
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„No, tak já už půjdu...,“ na to ten člověk a cpal se znovu do nebeské 
brány. 
„Moment,“ zastoupil mu Pán Ježíš cestu. „Už jsem ti to říkal: 
Do nebe může jen ten, kdo má tisíc bodů.“ 
Ten člověk tam stál a nevěděl, co má dělat. Na žádné další dobré 
skutky si už nemohl vzpomenout – a navíc začínal tušit, že ani pár 
dalších dobrých skutků navíc ho stejně nevytrhne... Kde vzít tisíc 
bodů? 
Se slzami na krajíčku se obrátil k Pánu Ježíši a prosil: „Já už opravdu 
nemám nic dalšího... Prosím tě, Pane Ježíši, pusť mě dovnitř. Prosím 

tě, smiluj se nade mnou!“ 

„Výborně,“ usmál se Pán Ježíš, „nyní máš tisíc bodů – pojď dovnitř.“ 
Pak vzal toho člověka za ruku a provedl ho branou. 
 
KŘESŤANSTVÍ JE O SPÁSE – O ZÁCHRANĚ OD BOHA 
 
 

Je to jen příběh. Ale je výmluvný, protože zdůrazňuje to, na co se 
často zapomíná: Každý člověk – bez výjimky – potřebuje být 
zachráněn Božím milosrdenstvím. Nechat se zachránit… 
Ano, konat dobro je nesmírně důležité – i ten člověk v příběhu za to 
„získal spoustu bodů“. Ano, jsme zváni, abychom získávali zásluhy – 
poklady pro nebe, jak řekl sám Pán Ježíš (srov. Mt 6,20). Ale myslet 
si, že věčný život s Bohem – nebe – dostanu jen na základě vlastních 
výkonů je totéž, jako si myslet, že se z bažiny vytáhnu sám, když se 
chytím za své vlasy a napnu všechny síly. Bez toho, že natáhnu ruku 
a chytím se nabídnuté Boží ruky, nemohu být zachráněný! 
Křest je prvním okamžikem, kdy přijímám nabídnutou zachraňující 
Boží ruku. Také přijímání dalších svátostí je přijetím této nabídnuté 
ruky – setkáním s Ježíšem Kristem, který zachraňuje. Proto jsou 
křest a další svátosti tak důležité. A setkáním se zachraňující Boží 
láskou je i každá chvíle, kdy dokáži říci: „Pane Ježíši, ty jsi dal na 

kříži za mě, za mé hříchy, svůj život. Smiluj se, prosím, nade mnou – 

hříšníkem!“ 

(převzato z časopisu „Milujte se!“) 
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K ROKU RODINY 
 
 

Naše poslední přemítání nad zakládáním rodiny jsme 
zakončili myšlenkou „Aby tomu Bůh mohl žehnat“. Je to starost 
nejen mladých. Mělo by to ležet na srdci i jejich nejbližším. Mohli 
bychom tuto otázku nahlížet z mnoha stran. Za všechny alespoň 
jeden pohled. 

„Maminko, my jsme se rozhodli, že budeme spolu bydlet. 
Musíme si to napřed vyzkoušet, jestli nám to bude klapat. Potom se 
vezmeme.“ A maminka či babička vyklidí pokojíček a ani si 
neuvědomuje, že tak i sama sobě zablokovává cestu ke svátosti 
smíření a ke svatému přijímání, dokud závažný hřích umožňuje                  
a s ním spolupracuje. Naštěstí jsou i rodiče a prarodiče, kteří vědí, na 
které straně stojí, a řeknou: „Nezlob se, ale tady to nebude.“ 
V ideálním případě se ještě snaží mladým vymluvit, aby tomu tak 
nebylo ani jinde. 

Proč vlastně? Co je na tom špatně chtít se poznat                             
a vyzkoušet si vše předem? Přece když si to napřed vyzkoušejí a pak 
uzavřou manželství, musí být takové manželství stabilnější! 

Lidsky vzato – mělo by tomu tak být. Jenže není. Strom se 
pozná po ovoci. Moralista by řekl: Nejsou svoji, nemají na sebe 
právo a také děti nemají být rukojmím vztahu těch dvou, ale mají se 
narodit do jistoty manželství. Jenže jsou i výmluvnější kázání. Říká 
se, že jedněmi z nejvýmluvnějších kázání jsou statistiky. A ty jsou 
neúprosné: Dříve si to lidé tak nezkoušeli, že by léta spolu žili                        
a teprve pak se ženili či vdávali. A většinou spolu vydrželi. Není to 
zvláštní, že dnes, kdy mnozí uzavírají manželství, až když to mají 
vyzkoušené a vědí, do čeho jdou, a mělo by to tedy být „na jistotu“, 
se rozpadá tolik manželství jako nikdy před tím? Není to zvláštní? 

Není. Není to Bohem požehnané. Je to pokušení vzít otěže 
svého života jen do svých rukou a Boha se na nic neptat. Ale to je 
strom, který (nejen v této, ale ve všech rovinách života) nese hořké 
plody. Tím hořčí, čím víc by člověk měl vědět, na které straně stojí… 
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PTALI JSTE SE 
 
 

Dotaz pro toto číslo časopisu se týká evangelia 1. neděle 

postní – pokušení Pána Ježíše na poušti:  Když se toto evangelium 

na počátku doby postní čte, vždycky ve mně otevírá nejistotu. Jak 

má člověk poznat, které pobídky jsou od Zlého? Vždyť pobídka 

k proměně kamení v chléb se jeví jako dobrý skutek, který by mohl 

nasytit mnohé! I v životě člověk mnohdy těžko rozlišuje, zda jde               

o příležitost dobrou či špatnou, neboť i ta se mnohdy tváří „dobře“. 

 

Nejen proměna kamení v chléb. I to další pokušení: Kdyby 
Ježíš skočil z cimbuří chrámu, takovým „kouskem“ by zaujal víc, než 
kázáním. Koneckonců ďábel mu neříká nic špatného. Cituje Písmo. 
Ale tím, že Ježíš odmítl jednat podle vůle někoho jiného a rozhodl se 
vytrvat v té oddanosti Otci, aby se On o něj postaral, tak nakonec 
místo těch několika chlebů nejen že nasytil zástup hladových, ale 
sám se stal Chlebem. A od té chvíle jedinečným způsobem sytí 
všechny hladové všech dob. Stejně bychom mohli pokračovat                    
u ostatních pokušení. Takový je rozdíl mezi tím, když člověk jedná 
podle vlastní vůle, nebo se nechá obdarovávat Bohem. Ježíš se 
rozhodl žít všechno v naprosté závislosti na Otci, tzn. že sám ze sebe 
nebude ty věci (byť samy o sobě dobré) rozhodovat, nebude si je 
určovat, ale nechá, aby Bůh Otec se o něj postaral. 

A to je časté pokušení i dnešní doby: Zařídit se bez Boha. 
Vlastnit to, co Bůh chce dát člověku jako dar. A někdy opravdu nejde 
o špatné věci. Leckterá pokušení mohou vypadat i racionálně. Takže 
základem je bytostné rozhodnutí žít veliký dar Božího synovství, ve 
kterém se Bůh chce starat ve všem a vždycky. To rozhodnutí je 
docela těžké. A je docela těžké každodenně to rozhodnutí 
obnovovat. Ale je to důležité a je to osvobozující. 

Jenže jak potom rozlišit konkrétní nabídky a hnutí v člověku, 
kým jsou vlastně neseny? Samozřejmě: Ježíš měl výhodu: Byl to Boží 
Syn. On věděl, kým jsou jednotlivé nabídky neseny. My to mnohdy 
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tak jasně nevidíme. Náš život bude 
hledáním a nacházením, někdy i blouděním                         
a navrácením se. Ale pomůcky jsou. 
Výbornou pomůckou je metoda „dívat se 

Ježíšovi do očí“. Chceš se vydat nějakým 
směrem? Hledáš? Klekni si před kříž nebo 
před svatostánek, dívej se Ježíšovi do očí               
a ptej se: Je to tak správně?  

 
 
 
Snad k rozlišování duchů pomohou i tato srovnání: 

 
 
Známky Božího a ďábelského ducha ve vztahu k našemu rozumu: 
 

DUCH SVATÝ ĎÁBEL 
Vždy učí pravdě.  
Nikdy nevede k omylu. 

Otec lži.  
Vnuká názory odporující Bibli, 
církvi, učení církve. 

Nesděluje věci neužitečné. Sděluje neužitečné věci, aby věci 
podstatné zatlačil do pozadí. 

Dává našemu rozumu světlo. Vyvolává v rozumu tmu, 
rozrušení, pocit bezvýchodnosti. 

Činí rozum poddajným vůči 
Bohu i vůči představeným. 

Je vzdorovitý vůči Bohu i vůči 
představeným. 

Činí náš rozum bystrým.  
Bere v úvahu okolnosti jednání: 
věk, zdraví, schopnosti, dobu… 

Vede k přehánění dobra: 
Nehledí na schopnosti, zdraví…, 
často vede proti povinnostem 
stavu a povolání. 

Vlévá myšlenky pokory, 
skromnosti. 

Vlévá ješitné a pyšné myšlenky. 
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Známky Božího a ďábelského ducha ve vztahu k naší vůli                                 
a skutkům: 
 

DUCH SVATÝ ĎÁBEL 
Pokoj duše Neklid, zmatek, stísněnost 

Pokora Pýcha nebo falešná pokora 

Pevná důvěra v Boha Falešná důvěra v Boha  
nebo nedůvěra až zoufalství 

Poddajnost vůle Zatvrzelost vůle 

Dobrý úmysl při jednání Špatný úmysl při jednání 

Trpělivost Netrpělivost 

Dobrovolné vnitřní umrtvování Výbuch vášní 

Upřímnost, pravdivost, prostota Faleš, přetvářka 

Svoboda ducha Upjatost, vnitřní nesvoboda 

Touha po následování Krista Odklon od následování Krista 

Něžná, dobrotivá, nesobecká 
láska 

Chmurná, hněvivá, neklidná 
horlivost 

 
Ke správnému posouzení toho či onoho ducha nestačí jen jeden 

příznak. Vždy je třeba uvažovat o více příznacích zároveň!!! 

 
Velmi důležitá jsou také tato pravidla sv. Ignáce z Loyoly: 
 
U těch, kteří jdou z jednoho smrtelného hříchu do druhého, má nepřítel 

obvykle ve zvyku, předkládat jim zdánlivé příjemnosti a rozkoše, aby je 

udržoval v jejich neřestech a hříších a je rozmnožoval. U těchto osob 

používá dobrý duch opačného způsobu, totiž bodá a hryže jejich svědomí 

soudností rozumu. 
 

U těch, kteří se usilovně očisťují od svých hříchů a postupují ve službě 

Bohu, našemu Pánu, od dobrého k lepšímu, jde o opačný způsob než                 

v prvním pravidle. Neboť pak je vlastností zlého ducha hryzat, dělat 

smutným, klást překážky, znepokojovat nesprávnými důvody, aby člověk 

nepokračoval. A vlastností dobrého ducha je dodávat odvahu a sílu, 

dávat útěchy, vnuknutí a pokoj a odstraňovat všechny překážky, aby 

člověk pokračoval v dobrých skutcích. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

 
Velký počet památek na naši minulost míjíme v okolí všech farních 
obcí. Bez kříže a stromu na horizontu nebo obrázku u cesty by naše 
krajina nebyla celá. Mnoho příběhů se šťastným koncem i tragédií 
bylo zapomenuto, přesto mnozí nelitují času ani peněz a znovu jejich 
památníky  obnovují a vytrvale  o ně pečují. 
Stará cesta od kostela sv. Martina v Pusté Polomi směrem Na Kúty 
přes Larišové Lúky už dnes neexistuje. Lze ale kráčet lipovou alejí na 
kopci Sovinec a pokračovat lesní cestou až do údolí Setiny k Patrovi, 
což je dnešní penzion. Tam, kde se cesta Pod Sovincem propadá do 
hlubokého úvozu, stojí dřevěný Paterův kříž, nedávno znovu 
obnovený. Kdysi se odtud táhlo až do údolí pole a byla tu krásná 
vyhlídka na horní mlýn a celé údolí Setiny. 
Majitelem mlýna byl tehdy Antonín Pater a jeho žena Marie (†1886), 
která zdědila mlýn po svém otci Johanu Wawretzkovi. Manželé 
postavili tento kříž r. 1868 a k jeho zachování založili nadaci se 
jměním až 100 zlatých jako díkuvzdání, když se Marie Paterová 
uzdravila z těžké nemoci. 
Pocestný kříž, kaplička  či  svatý obrázek u cesty - kdo věří, smekne, 
možná odříká modlitbu. Ostatní se zamyslí anebo mlčky projdou 
kolem. Chraňme je – jsou součástí naší minulosti i přítomnosti.  

 
 
 

(step 2014) 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 A ještě malé ohlédnutí k poněkud mladší historii. Čím naše 
farnost žila v 1. čtvrtletí tohoto roku? Moc toho k napsání není. 
Většinou se jednalo o pravidelný puls v životě farnosti. Cosi 
„většího“ však přece jenom bylo. 
 V pátek 31. ledna se v Podvihově uskutečnil již tradiční 
každoroční farní ples. 
 Po poněkud větší odmlce jsme v úterý 4. února na farním 
dvoře zopakovali farní zabíjačku. Někteří se ptali, jak dopadla. 
Povídám: Pro prasátko nic moc, ale jinak řečeno slovy otce biskupa, 
který se zabíjačky také zúčastnil: „Bylo milo.“ Velký dík patří p. 
Zdeňku Dominikovi, který darem masa celou zabíjačku sponzoroval 
a díky jemuž jsme takto mohli poděkovat mnohým dobrovolníkům 
nezištně pracujícím v naší farnosti. 
 Kromě běžných pastoračních záležitostí snad nejvíce času 
zabraly věci technické. Bylo potřeba vybrat a zakoupit nové digitální 
varhany pro kapli v Hlubočci, a pomalu připravovat vše potřebné 
k opravám fasády na kostele v Pusté Polomi, k řešení osudu orlovny 
a také ke generální opravě interiéru kaple v Kyjovicích. Většina 
záležitostí se ještě stále vyvíjí a není definitivně ujasněna. Až se tak 
stane, budou poskytnuty podrobnější informace. 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                                                                                                           02/2014 11.832    6.298 3.050 1.351 

Na Svatopetrský haléř   02/2014       7.046 9.300 1.715    849 
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PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SV. SMÍŘENÍ PŘED SVÁTKY: 
 

P. Polom Čt 10/04   1630 – 1750 h.  

Kyjovice Pá 11/04           1700 – 1750 h. a 1900 – 2000  h. 

Hlubočec So 12/04   1715 – 1750 h. 

P. Polom Ne 13/04  1400 – 1600 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po 14/04   1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 

Hlubočec St  16/04   1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
 

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. 

 

POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 31.03. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 31.03. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 18.00 hod. mše svatá 
� st 02.04. – v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                 

a v 18.00 hod. mše svatá  
� čt 03.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady                    

a všech zainteresovaných ve věci opravy orlovny 
� pá 04.04. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  

 Květná 
neděle 
13/04 

Zelený 
čtvrtek 
17/04 

Velký 
pátek 
18/04 

Bílá  
sobota 
19/04 

Velik. 
neděle 
20/04 

Velik. 
pondělí 
21/04 

P. Polom 1030 1800 1800 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec     0730  

Podvihov 0700    1800  
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� pá 04.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru; další 
schůzky dle aktuální domluvy 

� so 05.04. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� pá 11.04. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci                          
� so 12.04. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 12.04. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 12.04. a ne 13.04. – bohoslužby s žehnáním ratolestí  
� so 12.04. a ne 13.04.–všude sbírka na opravu fasády far. kostela 
� ne 13.04. – 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 

� po 14.04. – v 18.00 hod. mše svatá v Podvihově 
� st  16.04. – v 18.00 hod. mše svatá v Hlubočci 
� čt 17.04. – dopoledne cesta 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 17.04. a pátek 18.04. – 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 19.04. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 

� ne 20.04. – při mších sv. sbírka na Kněžský seminář 
� ne 20.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
� čt 24.04. – v 15.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 

dětmi na téma Sen tří stromů – Na zemi žijeme, na zemi sníme 
� pá 25.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� so 26.04. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       
2. stupně ZŠ a středoškoláky 

� so 26.04. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování  
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� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 05.04. v 18.00 hod. 
- v Hlubočci 12.04. a 26.04.  v 18.00 hod.  
- v Pusté Polomi 19.04. ve 20.30 hod. 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- každý pátek (kromě 18.04.) na faře ve 13.50 hodin 
 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


