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Buď věrný až do smrti, 

a dám ti za odměnu život. 
 

(Zj 2,10) 
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JÁ VYBRAL SI VÁS 
 
Pane žní a nepožatých polí,  
Pane stád a ovcí ztracených,  
ve všech dobách pastýře si volíš,  
sám se světu dáváš poznat v nich.  
Kriste z večeřadla, Kriste z kříže,  
přijmi dík i prosby za pastýře. 
 
Ne vy mě, já vybral si vás, bratři,  
nechávám vás mezi vlky jít.  
Jsem však s vámi, srdce mé vám patří,  
dávám víc, než svět vám může vzít.  
Kriste z večeřadla, Kriste z kříže,  
přijmi dík i prosby za pastýře. 
 
 
 

 

SV. JAN MARIA VIANNEY - KDO JE KNĚZ 
 
 Kněz je člověk, který zastupuje Boha, člověk, kterému byly 
svěřeny všechny Boží pravomoci. Náš Pán říká kněžím: "Jako Otec 
poslal mě, tak i já posílám vás. Na nebi i na zemi mi byla dána 
všechna moc. Jděte tedy, učte všechny národy.... Kdo vás poslouchá, 
mě poslouchá. Kdo vás odmítne, mě odmítne. 
 Když kněz odpouští hříchy, neříká: "Bůh ti odpouští." Ale říká: 
"Uděluji ti rozhřešení." Kdybychom neměli svátost eucharistie, 
nemohli bychom mít našeho Pána. Kdo ho ukládá do svatostánku? 
Kněz. Kdo přijal vaši duši při vstupu do života? Kněz. Kdo ji vyživuje, 
aby jí dal sílu uskutečnit vlastní cestu? Kněz. Kdo ji připravuje, aby 
mohla předstoupit před Boha, a proto ji umývá v Kristově krvi? Kněz. 
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Kdo v ní opět probudí pokoj? Znovu kněz. Není možné pomyslet na 
nějaké Boží dobrodiní, abychom si zároveň nevzpomněli na kněze. 
 Zkuste se jít vyzpovídat k Panně Marii nebo k andělovi. 
Mohou vám dát rozhřešení? Ne. Dají vám tělo a krev našeho Pána? 
Ne. Svatá Panna nedokáže způsobit, aby její Syn sestoupil do hostie. 
I kdybyste měli před sebou dvě stě andělů, nikdo z nich vám nedá 
rozhřešení vašich hříchů. Ale kněz ano. I ten nejobyčejnější kněz 
může vám říci: "Jdi v pokoji, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Jak 
důležitou osobou je kněz! K čemu by byl dům plný zlata, kdyby 
nebylo někoho, kdo by mohl otevřít dveře? Kdyby kněz plně vnímal 
velikost své služby, pak by zemřel.  
 

Bohu je kněz vším. 

Kněžství je láskou Ježíšova srdce… 

 
 

 

 

MODLITBA ZA KNĚZE 
 
 Pane, tys nám nedal za kněze andělské bytosti, ale chybující 
lidi. Proto mohou lépe rozumět našim chybám a snášet naše 
slabosti. Uchovej v nich pokoru. Ať nezpychnou, když se jim něco 
daří, ať neztrácejí odvahu při nezdarech. 
 Pane, naši kněží to nemají lehké. Chceme, aby byli vzorem 
moudrosti a dokonalosti. Čekáme od nich poutavé kázání i líbivý 
zpěv. Čekáme, že budou zedníky, stolaři, malíři, instalatéry… 
Čekáme, že nás vždy pozdraví, že se na nás budou usmívat, i když 
jsou unaveni. 
 Pane, nechci být jen kritikem duchovních pastýřů. Chci jim 
v práci pomáhat radou i skutkem. Budu k nim pozorný, shovívavě 
odpustím jejich občasnou podrážděnost a omyly. Jen ať nás kněží 
sytí Božím slovem a Kristovým Tělem, ať dávají do pořádku naše 
duše. Ať nám pomáhají dobře žít a v pokoji zemřít… 
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KNĚŽÍ VZEŠLÍ Z NAŠÍ FARNOSTI 
 
 Je požehnaná farnost, ze které si Bůh volí kněze. Je 
požehnaná i naše farnost.  
 Kněží vzešlí z naší farnosti za posledních 100 let (data 
primicí): 
 
08. července 1928  –  P. Mikuláš Šindelář 
08. července 1934  –  P. Alois Kupka 
03. července 1937  –  P. Bedřich Bohdal (z Hlubočce) 
29. června     1974  –  P. Pavel Kupka 
30. června     2002  –  P. Marcel Krajzl 
12. července 2014  –  P. Jakub Vavrečka 
 
 
 

 

NÁŠ PRIMICIANT 
 

 P. Jakub Vavrečka se narodil v dubnu 1985 
v Opavě. Po maturitě na obchodní akademii tamtéž 
pokračoval ve studiu na Ekonomické fakultě Vysoké 
školy báňské - Technické univerzitě Ostrava, obor 
finance. Během tohoto studia pocítil povolání ke 
kněžství a po přemýšlení, modlitbách a rozhovorech 
s kněžími nastoupil do Teologického konviktu                     

v Olomouci. Bakalářské studium v Ostravě ukončil v roce 2008, pak 
pokračoval v přípravě na kněžství na Cyrilometodějské teologické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které ukončil v roce 2013. 
Na jáhna byl vysvěcen v Opavě 22. června 2013. Jáhenskou službu 
vykonával v Kobeřicích. Svátostné kněžství přijal v Ostravě                      
28. června 2014. Primiční mši svatu bude slavit ve farním kostele 
v Pusté Polomi 12. července 2014 ve 14.00 hodin. 
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PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
   
 

Program primiční slavnosti v sobotu 12.07.2014: 
od 13.00 hod. možnost přistoupit ke svátosti smíření v kostele 
      13.15 hod. modlitba sv. růžence v kostele 
      13.50 hod. požehnání primičního ornátu na faře a odchod  
                          průvodu do kostela 
      14.00 hod. primiční mše svatá v kostele 
 
Po skončení mše svaté jste zváni na pohoštění na hřiště u mateřské 
školky. Cca od 17.00 bude v prostoru před školní jídelnou možnost 
přijmout novokněžské požehnání. 
 
Organizační pokyny: 
Část lavic v přední části kostela bude vyhrazena pro kněze a ostatní 
pozvané hosty. Prosím, respektujte pokyny pořadatelů. Pro ty, kteří 
se nevejdou do kostela, budou připraveny lavičky a přímý přenos na 
obrazovku, která bude umístněna vedle kostela. 
 
Odjezdy autobusu na primici v sobotu 12. července 2014: 
12.50 – Budišovice, střed 
13.00 – Kyjovice, kaple 
13.25 – Podvihov, kaple 
13.30 – Hlubočec, křižovatka na Podvihov 
 
Zpátky pojede autobus do Hlubočce a Podvihova v 16.40                           
a do Kyjovic a Budišovic v 17.00 hod. Je možné též využít 
pravidelnou linku do Budišovic a Hrabyně v 16.23, do Hlubočce 
v 19.24, a do Kyjovic v 19.57 hod. 
 
 

 
 

Bližší informace jsou průběžně zveřejňovány na 
www.primice.cz/jakub. 

P. Jakub Vavrečka 
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CO NOVOKNĚZI DÁME 
   

Sluší se, abychom našemu rodákovi dali k primici nějaký dar. 
Začátky každého kněze jsou jiné. Někde jsou fary dobře zařízené, 
někde je to horší. Každý kněz má také jiné potřeby. A tak jako 
nejlepší do kněžských začátků se asi jeví tento způsob daru: Výtěžek 
sbírky při primiční mši svaté bude věnován otci novoknězi, aby si 
sám pořídil, co bude do kněžských začátků potřebovat. 
 

 

 

K ROKU RODINY 
   

A pojďme k pravidelným rubrikám. V rubrice na pokračování 
k Roku rodiny jsme se zabývali partnerstvím a manželstvím.                        
Ve 2. pololetí se zaměříme na rodičovství. Plodem manželské lásky 
jsou děti. Jsou darem Božím.  

S trochou nadsázky se dá říct, že kdysi měli v rodinách deset 
dětí a jednoho psa, zatímco dnes mají leckde deset psů a jedno dítě. 
Díky za to, že v rodinách naší farnosti je to mnohdy jiné. Leckteré 
rodiny mají tři, čtyři i pět dětí. Jsou darem. 

V mentalitě naší země však často děti jako dar brány nejsou. 
Často jsou brány buď jako problém nebo naopak jako právo. 
Mladým lidem říkávám, že žijeme v Kocourkově: Dokud lidé jsou 
přirozeně schopni mít děti, ničí si zdraví hormonální antikoncepcí                
i jinými způsoby, a když pak konečně děti chtějí, už to jaksi nejde. 
Není divu: Lij desítky let pod jabloň prostředek proti jablkům, a pak 

se div, že ti jabloň nerodí, když po jablkách toužíš. Huntuj si svou 
plodnost, dokud funguje, a pak se div, že nefunguje, když po ní 
toužíš. Souvislost zde je. Samozřejmě je třeba brát v potaz i další 
záležitosti jako třeba nezdravé životní prostředí, apod., které také na 
plodnost člověka mohou mít vliv. 
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Mnohé páry, které se už dlouho těší na děťátko a ono 
nepřichází, sahají jaksi automaticky k umělému oplodnění: Nejde to 
samo, tak lékařská věda pomůže. Ani mnohé křesťanské páry 
bohužel netuší, že umělé oplodnění je špatné a je závažným 
proviněním. Proč vlastně? 

Dar dítěte je veliký dar. No právě: DAR. Není to něco, co Bůh 
rodičům dluží. A už vůbec dítě není majetkem rodičů. Nejde o právo 
na dítě, ale naopak: Dítě má opravdová práva. Mezi ně patří právo 
být skutečným plodem úkonu manželské lásky svých rodičů a nikoliv 
jen výsledkem odborných laboratorních technik. 

Je nepochybně velkou bolestí neschopnost přirozeně počít 
nový život. Mnohdy může pomoci symptotermální metoda 

plánování rodičovství (více na www.cenap.cz). V opačném případě 

stojí za zvážení adopce či pěstounská péče – nabídnutí rodičovské 
lásky dětem, které jejich biologičtí rodiče odmítli, poškodili, či jim 
nevěnovali dostatečnou péči.  

Proč vlastně je umělé oplodnění špatné? 
 

 
 

 

Postup při umělém oplodnění: 
 

o odběr více vajíček 
o oplodnění ve zkumavce  
o vpravení nejnadějnějších embryí do dělohy 
o zmrazení nebo likvidace zbylých embryí 
o v případě, že se ani jeden zárodek neuchytí, použití dalších 

 
 
 

Další fakta k umělému oplodnění: 
 

o proces zmražení a rozmražení přežije asi jen polovina 
zárodků 

o asi jen 1 z 10 zárodků má naději se narodit (řečeno jinak: 9 
vzniklých lidských životů musí zaniknout, aby se jeden mohl 
narodit) 

o maximální věk pro provedení umělého oplodnění byl 55 let; 
nyní snížen na 49 let (dítě má právo nejen se narodit, ale být 
svými rodiči také vychováno!) 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 
 

Kříž na rozcestí Lipové a Slezské ulice byl vystavěn 
 z  mramoru v roce 1908, ale na stejném místě je 
zaznamenán se třemi lipami v  katastrální mapě 
již v roce 1836. Tehdy byl ještě dřevěný a stál 
v poli při cestě do Pusté Polomi z Kyjovic.  
Doba a důvody vzniku původního kříže nejsou 
známy, mramorový kříž  postavili bratři Střížovi. 
Jedna verze říká, že manželé Adelinda a František  
Střížovi měli dceru Adélku, která se po vážné 
nemoci šťastně uzdravila. Důvod obnovit dřevěný kříž měl také Alois 
Stříž, bratr Františka, který v tom roce vystavěl na Lipové ulici dům      
č. 134.  

Říkali jsme tomu místu „U Křiža„ a v dětských hrách jsme Trpitele na 
kříži příliš nevnímali - i když - znal by všechna naše tajemství tak jako 
tak. 
Dnes je kříž našeho rodného kraje odpočívadlem jasných hvězd                       
a stále září na rozcestí na počest Pána i nás všech. Jen čelo Pána 
nezdobí slávou květin  mladé dívky, ale staré ženy.  
   

Petr Stoniš VI/2014 

Zaměření kříže a lip  na rozcestí dnešní Lipové a Slezské ul. v Pusté Polomi v r. 1836 
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ČÍM ŽIJEME 
 

A opět ohlédnutí k historii o něco mladší. Jaké bylo                  
2. čtvrtletí uplynulého roku? Alespoň k některým záležitostem: 

Napřed k digitálním varhanám pro hlubočskou kapli. Mají 
zpoždění z důvodu dlouhodobého onemocnění dodavatele. Snad by 
už ale měly v brzké době dorazit. 

Děkujeme obci Pustá Polom za dubnový dar 100 tis. Kč na 
opravu fasády farního kostela. 

Těsně před Velikonocemi jsme se rozloučili s naší paní 
učitelkou Barborou Holoubkovou, která odešla na mateřskou 
dovolenou. Mimochodem: Gratulujeme k narození Aničky! 

Ještě že její místo nezůstalo prázdné. Dětí se ujala paní 
Michaela Grygarová a začali spolu opravdu impozantně. Pod jejím 
vedením děti a mládežníci připravili na Květnou neděli nádhernou 
dramatizaci pašií a na 5. neděli velikonoční hezkou akademii o sv. 
Janu Pavlu II. 

Bylo třeba trochu zpřeházet třídy: Druháky po paní Báře 
přebrala paní Míša, třeťáky po P. Zdeňkovi vzala také pí Míša,                    
P. Zdeněk vzal po pí Báře páťáky a Kyjovice po pí Báře přebrala pí 
Věrka Javorková. 

Díky patří též paní Petře Marešové, která se po paní Báře 
zase ujala předškolních dětí. A jedeme dál… 

Samozřejmě patří velké poděkování také všem, kdo přispěli 
k důstojnému a hlubokému prožití Velikonoc. 

S dětmi z náboženství jsme se na 1. máje osvěžili 
v aquaparku v Kravařích. 

Gratulujeme týmu naší farnosti ve složení Bětka Knápková, 
Pavel Pískovský a Vít Pískovský, kteří 10. května reprezentovali naši 
farnost na diecézní Biblické olympiádě a v konkurenci celé diecéze 
získali nádherné 1. místo. 
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O svátku všech maminek 11. května připravily děti ze ZUŠ 
pod vedením svých učitelů hezký program hudby a zpěvu svým 
maminkám. 

V pátek 23. května opět i v naší farnosti proběhla Noc 
kostelů. O cyklojízdu příliš velký zájem nebyl, zato program v kostele 
byl opět na velmi vysoké úrovni. Byl pohlazením po duši. Díky všem 
organizátorům i vystupujícím! 

O týden později jsme s 26 dětmi a mládežníky vyrazili do 
Hodoňovic na letošní víkendový minitábor. Nesl název „Pro život 
světa“. Název minitáboru vznikl z Ježíšových slov. On přišel, aby 
našemu životu tady na zemi dal plný smysl a hlavně aby nám 
zachránil a daroval věčný život. Děti prožily 3 dny s profesionálními 
hasiči, lékařkou i farářem. Viděly zblízka vrtulník záchranné služby, 
záchranky, hasičskou techniku i auta. Zkoušely si poskytování první 

pomoci, učily se chovat při požáru               
a ptaly se, zda by uměly zachránit 
nejen tělo, ale i duši. Jely auty, 
autobusem, vlakem i tramvají, viděly, 
slyšely, zkoušely si. A také se bavily. 
Vidět můžete i vy – nahlédněte do 
fotogalerie na webových stránkách 
naší farnosti. 

Červen byl zvlášť bohatý: Prožili jsme křest dospělého,                 
1. sv. přijímání dospělých, slavnost seslání Ducha svatého ve 
svátosti biřmování na 15 našich biřmovanců, křest školačky                         
i 1. sv. přijímání 12 dětí. V neposlední řadě pak kněžské svěcení 
našeho jáhna Jakuba.  

A něco hmotnějšího na závěr. Měli jsme v naší farnosti 
přednášku o církevních restitucích. „Nafouknutých bublin“ už kolem 
této otázky bylo dost. Mimochodem: Co myslíte, jak velkou část 
státního rozpočtu ročně spolkne částka, která má jít na náhrady za 
nevydaný majetek? Pouhých 0,17% (slovy: sedmnáct setin 
procenta). ☺ 
        Zapomněl jsem něco důležitého? Omlouvám se.Bylo toho moc… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� út 01.07. – pouť dětí na Prašivou; rodiče a děti byli informováni 

zvláštním listem; odjezd přihlášených od fary v 08.30 hod. 
� st 02.07. - v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                 

a v 18.00 hod. mše svatá  
� pá 04.07. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 04.07. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; oslava svátku  
       společná pro všechny obce při mši sv. v Pusté Polomi v 08.00 h. 
� po 07.07. až pá 11.07. – v rámci bohoslužeb novéna před primicí 
� pá 11.07. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci                         
� pá 11.07. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 12.07. – ve 14.00 h. v Pusté Polomi primiční mše sv.– viz str. 5 
� čt 17.07. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 18.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se sv. pomazání nemocných                     
       a svatým přijímáním; pak návštěvy nemocných na pokojích 
� so 19.07. a ne 20.07. – ve všech obcích sbírka na opravu fasády 

farního kostela 
� so 26.07. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí                      

sv. manželství p. Tomáš Draštík a sl. Eva Nedvídková z Hlubočce 
� so 26.07. – návštěvy nemocných 

v Podvihově                         
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER 
       S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 05.07. a 19.07.  v 18.00 h.  
- v Podvihově 26.07. v 18.00 hod.  

� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ:   
       - v Podvihově 13.07. v 18.00 hod. 

HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU!!! 

Prázdninový vtip ☺☺☺☺ 
Píše Pepíček z farního 
tábora:  
Milá maminko,  
milý tatínku, 
zatím jsem v pořádku              
a mám se fajn. 
Jo - co je to epidemie?  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


