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POŽEHNANÝ DOMOV 

 Svědectví jedné současné ženy: Živě si v paměti vybavuji 
rozhovor s asi jedenáctiletou dívkou. Dívkou, která měla, alespoň jak 
se navenek zdálo, relativně všechno. Pocházela z movitého 
rodinného prostředí, chodila ve značkovém oblečení, po ruce měla 
vždy nejnovější model mobilního telefonu a jiné technické 
vymoženosti. Zkrátka všechno. Jednou za mnou přišla a v jisté 
souvislosti řekla: „...Onehdy jsem si přála, aby mi maminka před 
spaním přečetla pohádku. Pohádku mi nečetla, ale na druhý den 
jsem od ní dostala celou sadu pohádek na DVD. Prosila jsem tatínka, 
aby mi vysvětlil učivo do školy. Řekl, že nemá čas a pořídil mi 
naučnou encyklopedii s tím, že až bude učivo ještě složitější, rád mi 
zaplatí soukromé doučování. Těšila jsem se, že maminka uvaří 
dlouho slibovanou večeři, jídlo, které zbožňuji, a alespoň jednou za 
čas povečeříme celá rodina dohromady. Objednali mi pizzu a někam 
odjeli. Dostala jsem televizi do dětského pokoje, nový mobil a tablet, 
který je mi k ničemu, protože zapomněli, že už jeden mám... Ano, to 
všechno je fajn. Jenomže já chci rodiče!“ 

A proto: 
 
 
Požehnaný domov, který není vystavěn pouze na základech z cihel 

a betonu, ale především na věrné a neodvolatelné lásce manžela 

a manželky. 

 

Požehnaný domov, kde se děti nepořizují jako spotřebiče, 

příslušenství či doplňky, ale přijímají se jako dar od Stvořitele. 

 

Požehnaný domov, kde má dětský křik a smích přednost před hi-fi 

reprodukcí z moderní stereosoupravy. 
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Požehnaný domov, kde je 

urážlivé slovo vyslovené se 

vztekem větší tragédií než 

rozšlápnutý piškot na koberci. 

 

Požehnaný domov, kde mají 

pastelky a modelína přednost 

před televizní obrazovkou 

a monitorem počítače. 

 

Požehnaný domov, jehož obyvatelé tráví víc času ve vzájemném 

objetí než v zajetí sociálních sítí. 

 

 
 

 

K ROKU RODINY 
 
 Rok rodiny pomalu končí. V naší vzdělávací rubrice na 
pokračování zaznělo mnohé. Nechme na závěr promluvit 
olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Ten k závěru Roku rodiny 
napsal pastýřský list, jeho podstatnou část přinášíme: 

 Drazí bratři a sestry,  

v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad 
důležitými otázkami rodiny. Ukázali jsme si, že manželství není jen 
nějaká obyčejná věc, ale že je to společná cesta ke svatosti, ke 
společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha                   
a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost 
štěstí z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin 
došlo, když člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, 
jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který 
rozhoduje o dobru a zlu.  
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Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje. Přijaté Boží 
milosrdenství však přináší odpuštění a novou naději. Svátost 
manželství je svátostí lásky. Jako manželé máte vlastní stavovské 
poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Život 
otevřený Boží lásce je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je 
nádherný a přináší uzdravení světa. 

Někdy se lidé ptají: Nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí                
i bez svatby? Lidé, kteří se nechtějí zavázat manželským slibem, jako 
by říkali: Budu s tebou tak dlouho, dokud se mi budeš líbit a dokud 
mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak tě jako nepotřebného 
opustím, protože mi nejde o tebe, ale o mě. O Boží požehnání                          
k manželství nestojím, protože spoléhám jen na sebe. Dokud se 
takoví lidé neobrátí znovu k Bohu, nemají právo na odpuštění ve 
zpovědi a na svaté přijímání. Vám, kteří jste se kdysi vydali takovou 
cestou, nabízím Boží pomoc a požehnání Vašemu společnému životu 
skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně. 

Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkým hříchem vraždy 
nevinného člověka, který se ještě nenarodil. Je třeba však 
připomenout, že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes 
státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako 
chirurgický potrat. Každý lékař, který pilulku předepíše, žena, která ji 
použije, ale i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou stejně jako při 
chirurgickém potratu vyloučeni z přijímání svátostí, dokud 
nedosáhnou zrušení trestu. Těm z vás, které stihl tento trest                          
a chcete se smířit s Bohem, může poradit každý zpovědník.  

Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak, že budou používat 
antikoncepci. Svatý Jan Pavel II. píše: Antikoncepce a potrat jsou                 
v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno popírá neporušenou 
pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, 
druhé pak ničí život člověka. To první odporuje ctnosti manželské 
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čistoty, to druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje 
přikázání „nezabiješ“. 

Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy nemohou mít děti. 
Oplodnění ve zkumavce však není z mravního pohledu správným 
řešením. Dnes už existuje skutečná léčba neplodnosti. V každém 
církevním centru pro rodinu dostanete kontakt na odborníky, kteří 
léčí manželskou neplodnost, ale i na ty, kteří učí přirozeným 
metodám regulace porodnosti. 

Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové 
manželství není možné nikdy, protože nemůže být otevřeno 
přirozenému plození dětí. Někteří se snaží změnit pohlaví. To ve 
skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen pohlavní orgány, ale 
mužskostí nebo ženskostí je poznamenána každá buňka v těle. 
Kdybychom toto chtěli měnit, museli bychom se podruhé narodit. 

Drazí bratři a sestry, vím, že tato témata jsou velmi náročná. Přesto 
je mou povinností to všem jasně říct. Kdybych vám zamlčel tak 
důležité pravdy, byl bych špatným biskupem. Pravdu musíme říkat,               
i když není příjemná. Toužíme přece po věčné spáse. Manželství 
vidíme jako společnou cestu ke svatosti. Na cestě svatosti čeká 
každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní slabostí. Dnes vás prosím, 
abyste poctivě přemýšleli před Boží tváří o těch zmíněných 
tématech, která se vás týkají. Začněte hledat cestu k pochopení                  
a přijetí Božího pozvání na cestu ke svatosti, která se týká celého 
člověka a celého života, nejen našich zbožných citů. Mějte odvahu 
vyhledat dobrou duchovní radu a dělat postupné krůčky k nalezení 
harmonie vlastního života s Božím plánem. Změna bude tím těžší, 
čím víc nás ovlivňuje společnost, která se hrdě nazývá ateistickou, 
tedy odmítající Boha, či nepočítající s Bohem. Do této společnosti 
nás Bůh poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní 
byli světlem a solí. Nejprve musíme důvěřovat Bohu víc než 
vlastním názorům přejatým ze světa. Pak můžeme být nástrojem 
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Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího s Bohem                
v krásném a šťastném přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří 
vydávali svědectví Kristu vlastní krví v dějinách i v současnosti, to 
měli těžší. 

Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli slyšet Boží volání               
a také se Bohem nechali vést. Modleme se zvláště za ty, pro které je 
poslechnutí Boha mimořádně těžké. Čím více se vás k modlitbě 
přidá, tím více vyprosíme. Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže se shodnou 
na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji 
od mého nebeského Otce. 

Všem vyprošuje světlo a sílu Božího Ducha a všem ze srdce žehná           
arcibiskup Jan Graubner 

 

 

PTALI JSTE SE 

 Dotaz pro toto číslo časopisu je krátký a krátká bude                         
i odpověď: Proč mají biskupové dvojí čepičky – červené i fialové? 

Podle řádu – hodností? 

Pravděpodobně máte na mysli čepičku zvanou „solideo“. 
Nejen tuto čepičku, ale také třeba celou kleriku. Biskupové 
nosí tento oděv ve fialové barvě. 
Kardinálové, kteří jsou nejbližšími 

spolupracovníky papeže, však nosí tento oděv 
v červené barvě – barvě krve – na znamení, že právě 
jako nejbližší spolupracovníci papeže mají být 
zvláštním způsobem ochotni zcela vydat sebe (i třeba formou 
mučednictví) pro růst křesťanské víry, pokoj Božího lidu a svobodu 
církve.                                                                                                                                  
(Jen pro úplnost: Červená či fialová klerika bývá v praxi často nahrazena 
černou klerikou s lemováním ve fialové nebo červené barvě.) 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  
  

Pustá Polom St       17/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt 18/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 19/12  1600 – 1650 h. a 1745 – 1845 h. 
Podvihov So 20/12            1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne 21/12     1330 – 1600 h. 
Podvihov Po 22/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Mariusz Banaszczyk 
24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A NA PŘELOMU ROKU 
  

 St  
24/12 

Čt  
25/12 

Pá 
26/12 

So 
27/12 

Ne 
28/12 

St 
31/12 

Čt 
01/01 

Pustá 
Polom 

 1430* 

2200 1030 1030  1030 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900  0900  0900 
Podvihov  1700  1700  1500  
Hlubočec   0730  0730  1700 

* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 
 

POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� od prosince také v Kyjovicích budou bývat všechny večerní mše 

sv. v 17.00 hodin 
� po 01.12. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 01.12. – v 16.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 17.00 hod. mše svatá (v Pusté Polomi mše svatá nebude!) 
� st 03.12. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti (RORÁTY), v 17.45 
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hod. modlitba rodin v kostele, svátost smíření pro rodiny,                 
na faře Farní školka – program s katechezí pro děti 

� čt 04.12. – školní náboženství dle rozvrhu hodin 
� čt 04.12. – v 16.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                       
      a v 17.00 hod. mše svatá (v Pusté Polomi mše svatá nebude!) 
� pá 05.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 05.12. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 05.12. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 05.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 05.12. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích eucharistická  

adorace a příležitost k přijetí sv. smíření; v 17.00 hod. společné 
zakončení adorace a mše svatá 

� pá 05.12. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 06.12. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 06.12. – v 15.30 hod. na faře mikulášská besídka s nadílkou 

pro děti ze všech obcí naší farnosti; rodiče, vezměte s sebou 
balíčky pro vaše děti!!! 

� so 06.12. a ne 07.12. – při bohoslužbách sbírka na opravu 
katedrály 

� ne 07.12. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy                
� ne 07.12. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
� od ne 07.12. – v Pusté Polomi po bohoslužbách se v sakristii 

zapisují úmysly mší svatých na 1. čtvrtletí r. 2015          
� ne 07.12. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Benefiční 

koncert; zazní chrámové duchovní zpěvy (průřez církevním 
rokem) v podání čtyřhlasého pěveckého sboru, jehož členové 
pocházejí z Ostravy-Hrabůvky;  výtěžek dobrovolného vstupného 
bude věnován na opravy orlovny (vybudování pastoračního                  
a volnočasového střediska pro děti a mládež)  

� ne 07.12. – v 16.00 hod. na faře pohádka pro děti: Princové jsou 
na draka  
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� po 08.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté 
Polomi v 17.00 hod. 

� po 08.12. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� st 10.12. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 
rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti (RORÁTY) 

� čt 11.12. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 12.12. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci 
� pá 12.12. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 12.12. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 12.12. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 12.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 13.12. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 13.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní 

koncert; vystoupí Jan Rokyta a Alfréd Strejček 
� so 13.12. a ne 14.12. – při bohoslužbách sbírka na pomoc 

trpícím křesťanům ve světě (sbírka na opravy v prosinci nebude) 
� po 15.12. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� út 16.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově předvánoční 
       zpívání; vystoupí děti z MŠ v Podvihově a ZŠ v Komárově 
� st 17.12. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti (RORÁTY) 
� čt 18.12. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 18.12. – v 16.15 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                       
      a v 17.00 hod. mše svatá (v Pusté Polomi mše svatá nebude!) 
� pá 19.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 19.12. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  
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� pá 19.12. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� pá 19.12. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 19.12. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže  
� pá 19.12. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 20.12. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� po 22.12. – v 16.15 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 17.00 hod. mše svatá (v Pusté Polomi mše svatá nebude!) 
� nácviky scholy o vánočních prázdninách – dle aktuální situace            

a domluvy ve schole 
� st 24.12. – ve 14.30 hod. v kostele v Pusté Polomi vánoční mše 

svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
� st 24.12. – ve 22.00 hod. v kostele v Pusté Polomi půlnoční mše 

svatá pro věřící ze všech obcí naší farnosti 
� další vánoční bohoslužby – viz výše 
� pá 26.12. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích vánoční pásmo; 

vystoupí farní divadelní kroužek a schola Kyjovice 
� so 27.12. – v 16.00 hod. kostele v Pusté Polomi vánoční pásmo; 

vystoupí farní divadelní kroužek a schola Kyjovice 
� ne 28.12. – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa; v 10.30 

hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro rodiny ze 
všech obcí naší farnosti s obnovou manželských slibů 

� další číslo farního časopisu vyjde v so 27.12. a v ne 28.12. 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 06.12. v 17.00 hod. 
- v Podvihově 13.12., 20.12. a 27.12. v 17.00 hod.  

 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  

Čerstvý padesátník se zpovídá, že se krutě mstí svým tetám. „Jakým 
způsobem?“ ptá se pan farář. „Ale to víte, když jsem byl mladý                       
a chodíval jsem na svatby, tety mě vždycky štípaly do ucha a říkaly: 
´Příště jsi na řadě Ty!´   No a já jim to teď dělávám na pohřbech…“ 
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DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DARŮ 
 
V mnoha farnostech naší země se setkává s úspěchem 

systém podpory farnosti spojený s daňovými „úlevami“ pro dárce. 
Tato otázka bývá aktuální zvláště koncem roku. 

Mnoho věřících různým způsobem podporuje církev, ať jsou 
to dary pro farnost, podpora misijní činnosti, apod. Celková suma 
této podpory za kalendářní rok bývá obvykle nemalá – třeba                        
i několik tisíc korun. Pokud tento dar není anonymní, může se dárci 
část vynaložených prostředků vrátit prostřednictvím daňového 
vyúčtování zpět a takto získané prostředky je možno použít, dle 
uvážení, třeba zase jako dar. 

Kdo si podává na finančním úřadu daňové přiznání sám, 
většinou asi ví, že si může ze základu daně odečíst mimo jiné                             
i hodnotu poskytnutých darů, a to až do výše: 
15% daňového základu u fyzických osob (minimálně z celkové 
částky 1000 Kč nebo 2% daňového základu - viz zák. o daních                   
z příjmů č.586/1992 Sb, § 15 odst. 1)  
 

u právnických osob až do výše 10% ze základu daně (minimálně 
z částky 2000 Kč – viz zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb, § 20 
odst. 8) 

Tato možnost se týká téměř všech zaměstnanců – tedy i těch, 
kterým roční vyúčtování daně provádí mzdová účetní 
zaměstnavatele. Stačí, když vždy nejpozději do 15.2. následujícího 
kalendářního roku dodají na svou mzdovou účtárnu potvrzení 
farnosti o poskytnutém daru, kde bude uvedeno jméno dárce, jeho 
adresa, částka, účel (dar církvi) a datum. Více jistě poradí každá 
mzdová účetní. 

Uznáte-li za vhodné podpořit naši farnost svým darem, 
nebojte se vyžádat si od svého faráře potvrzení o daru a nabízenou 
možnost daňových úlev využít. Když nám stát něco nabízí zpět, proč 
bychom toho nevyužili?! 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


