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I v církvi jsou  
„kon ě chovní“ a „koně tažní…“ 

(P. Pavel Dvořák) 
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 V malém domečku v krabici na levém rohu stolu bydlely 
spolu jehla a niť. Byly velké kamarádky. Hodiny a hodiny si 

dokázaly vyprávět o tom, co se jim 
přihodilo. Mluvily o svých radostech                
i starostech, měly společné plány. Jen 
občas se nemohly dohodnout, která z nich 
je vlastně důležitější. 
 Jehla tvrdila: „Co ty bys byla beze 
mě? Když já neudělám do látky otvor,               
s tebou se vůbec nedá počítat!“ 

 Niť oponovala: „A co ty? Děláš díry do látky, ale beze 
mne je to zbytečná práce. Nic by beze mne nedrželo 
pohromadě!“ 
 Však tě taky pořád ubývá,“ rozkřičela se jehla, „nakonec                   
z tebe nezbude nic!“ 
 Máš pravdu. Stříhají mě na kusy, ale díky mně vznikají 
nové věci, které jsou krásné a užitečné. Za to stojí dát život! 
Ostatně já, i když skončím svůj život tady v krabici, budu žít 
dál. Lidé mě budou nosit v šatech a aspoň se podívám do světa. 
Tebe, až přestaneš sloužit, vyhodí.“ 
 „Proč by mě vyhazovali? Jsem z nejlepší oceli. Jen si 
poslechni, jak cinkám, když mě někdo upustí na zem,“ ohradila 
se jehla. 
 „No, to platilo kdysi. Dnes jsou šicí stroje. Jen si přiznej, 
že ti už odzvonilo,“ provokovala niť. 
 Náhle se obě odmlčely, protože se zvedlo víko krabice             
a čísi ruka je obě položila na stůl. Jehla špitla: „Vidíš, Pepík se 
zase rval. Má roztržené tričko. Musíme mu pomoci, jinak by ho 
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maminka asi moc nepochválila.“ Niť šeptem odpověděla: „Hm, 
ale to můžeme jen společně! Smíříme se, co říkáš?!“ 
 Jehla a niť se smířily, aby mohly společně Pepíkovi 
pomoci. Poznaly, že samy nedokážou nic a chtějí-li udělat něco 
pořádného, musí své síly spojit a pustit se do díla společně. 
 Není to tak náhodou i s lidmi? 
 

(převzato z Katechetických listů)  
 

 
Je tomu již několik let, co křesťanský internetový server 
Christnet zveřejnil tento nevážně vážný příspěvek:  
 

Laická liga ochrany ohrožených katolických kn ěží 
aneb: P řece je neodrovnáme všechny  

 
Dne 26. prosince 2002 bylo v Mřivých Smrtkách založeno 
sdružení římskokatolických věřících, které do života české 
církve vstupuje pod názvem Laická liga ochrany ohrožených 
katolických kněží (LLOOKK).  
Její zakladatelé totiž ve svém okolí zaznamenali ve dnech, jež 
založení LLOOKKu těsně předcházely, vysoký výskyt jevu, pro 
nějž se začíná prosazovat název "syndrom kněžského 
vyhoření".  
Spouštěčem syndromu kněžského vyhoření je fyzická 
namáhavost duchovní služby především v souvislosti                       
s hlavními svátky církevního roku. Porucha se projevuje 
vyčerpáním, zhroucením a často bohužel také následným 
úmrtím postiženého jedince.  
Členové LLOOKKu se však nechtějí věnovat analýze tohoto 
jevu na teoretické rovině. Jejich záměrem je změnit situaci, 

LLOOKK 
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která syndrom kněžského vyhoření vyvolává. Mimo jiné se 
proto zavazují:  
 
- přistupovat ke svátosti smíření pravidelně, ne však                        
v termínech, kdy lze očekávat zvýšený zájem nečlenů 
LLOOKKu o svátostnou službu. Konkrétně to znamená (kromě 
naléhavé potřeby): 
 
1.  nezpovídat se v neděli 
2. nežádat o zpověď mezi 3. neděli adventní nebo 5. neděli 
postní a následným Božím hodem  
 
- zázraky očekávat od Boha, ne však od svého duchovního 
správce, tedy například: 
 
1. spokojit se s tím, že duchovní otec přednese na Boží hod 
totéž kázání při jit řní mši, při mši (první, druhé, třetí i čtvrté) ve 
dne, a dokonce i při večerní 
2. neočekávat u duchovního správce schopnost bilokace (umění 
být na dvou místech zároveň – pozn. redakce), třebaže 
odnemapěti bývala půlnoční v našem kostele přesně o půlnoci 
3. smířit se s tím, že pan farář, administrátor či kaplan pojede na 
opravdovou dovolenou, při níž se bude lenošně válet u moře, 
zbytečně chodit po horách nebo povede marné řeči s obyvateli 
svého rodiště, a že prázdninový pobyt dětí a mládeže zajistí buď 
farníci sami nebo jej nezajistí nikdo 
4. trpělivě snášet to, že ani kněz nemusí být stále ve formě a mít 
dobrou náladu 
5. a tak dále v mnoha jiných věcech  
 
- vnitřně přijmout skutečnost, že i kněz je člověk a že by proto 
mohl mít zájem o teplé jídlo, čisté prádlo či vyhřátou místnost, 
jež si ne vždy stihne nebo může sám zajistit; daleko před 
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teplým jídlem však bez pochyby stojí upřímně hřejivé slovo               
v příhodnou chvíli. Kněz totiž po vyřčení slov "Jděte ve jménu 
Páně!" nepřestává existovat. 
  
Členem LLOOKKu se může stát každý katolický křesťan, který 
třikrát za sebou nahlas či v duchu zopakuje větu: "Přece je 
neodrovnáme všechny!", která je také hlavním heslem nového 
sdružení. ☺ 

 (redakčně zkráceno) 
 

 
 Postní doba, ve které jsme si připomínali Ježíšovo 
utrpení, je již dávno za námi. Dala by se shrnout slovy: „To 
Ježíš pro Tebe!“ Nyní vrcholí doba velikonoční. Dala by se 
vyjádřit slovy: „Co Ty pro Krista?“  Vždyť zvláště doba 
velikonoční vypráví o tom, jak apoštolové posíleni zážitkem 
zmrtvýchvstalého Krista a vybaveni mocí Ducha Svatého jdou 
do světa, Krista hlásají, pro Krista pracují, trpí i umírají. 
 Všimněme si jedné zajímavosti, o které mluví biblické 
Skutky apoštolů (Sk 6,1-7): Když apoštolové měli práce, že to 
bylo nad jejich síly, ustanovili jako pomocníky jáhny, aby se 
oni věnovali vnějším věcem a apoštolové se mohli plně věnovat 
apoštolské práci a modlitbě. 
 Podobně je tomu i dnes. S úbytkem kněží a rozbujelou 
administrativou, ke které je církev tlačena, hrozí, že kněz se 
stane úředníkem, konzervátorem církevních památek                       
a údržbářem církevních objektů a vlastní kněžskou službu bude 
konat jen jako nějakou „bokovku“, nakolik zbude čas, nebo 
bude dělat všechno, mnohé jen napůl a nakonec se uštve nebo 
to odnesou nervy, anebo bude dobrým církevním manažerem, 
který ovšem nebude mít čas na pořádnou modlitbu za sobě 

Co Ty pro Krista? 
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svěřené a podle toho to bude vypadat. Za daných okolností i pro 
nás platí slova oné povídky o jehle a niti: „Poznaly, že samy 
nedokážou nic a chtějí-li udělat něco pořádného, musí své síly 
spojit a pustit se do díla společně.“ To je náš případ. 
 Chci zde moc poděkovat všem, kteří již své síly nabídli 
k pomoci: při varhanické službě, v chrámovém sboru, ve 
schole, při ministrování, v kostelnické službě, ve farní radě, při 
vedení účetnictví, matrik, administrativních úkonech, úklidu             
a údržbě kostela, kaplí a fary, v péči o nemocné, o farní 
zahradu, o stravu, prádlo, práci s dětmi, skládání farního 
časopisu, pomoc při farních akcích, atd.  
 Dnes již je skutečně neudržitelný model farnosti, ve 
které všechno dělá kněz a několik málo věrných. Má-li kněz být 
především dobrým pastýřem duší, potřebuje SPOUSTU 
spolupracovníků. Těmi spolupracovníky je míněn každý z Vás 
– mladí i staří, dospělí i děti.  Každý má od Boha různé 
schopnosti, různá obdarování. Někdo má šikovné ruce, někdo 
dobré nápady, jiný vztah k dětem, další štědrou dlaň a nemocní 
třeba svůj kříž, který spolu s modlitbou mohou za naši farnost 
obětovat.  
 Mám velikou prosbu: Byl bych moc rád, kdyby se 
podařilo vytvořit jakousi kartotéku pomocníků, na které by bylo 
možno v případě potřeby se obrátit. V sobotu 04.06. a v neděli 
05.06. všichni účastníci bohoslužeb (kromě kojenců                         
a nemluvňat ☺) dostanou po mši svaté lístek, na který budou 
moci doma napsat, čím by chtěli být prospěšní pro naši farnost. 
Nemusí to být žádné hrdinské činy. Někdo třeba napíše: „Jsem 
instalatér, elektrikář, automechanik – pomohu v tomto oboru.“ 
Jiný napíše: „Jsem kutil – pomohu při drobné údržbě kostela                  
a fary.“ Další: „Vlastním auto – dopravím kněze na bohoslužby, 
bude-li jeho auto mimo provoz, zajedu, přivezu, co bude 
potřeba. Nabízím dopravu nemocných a nemohoucích do 
kostela.“ A opět jiný: „Hraji na trubku, na flétnu… – 
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doprovodím slavnostní bohoslužby.“ Další se zapojí do zpěvu 
v chrámovém sboru, děti do ministrování, do scholy, mládež             
a dospělí do čtení při bohoslužbách, jiní nabídnou pomoc při 
sekání trávy, při brigádách, úklidu v kostele, zdobení, při 
pastoraci dětí, nemocní a nemohoucí nabídnou modlitbu, 
obětované utrpení. Fantazii se meze nekladou. 
 Jistě: Nelze nikoho nutit. Přesto moc prosím, aby lístky 
neskončily v peci (topná sezóna už je za námi ☺), ale aby 
každý alespoň maličkostí přispěl k budování krásné a fungující 
farnosti. Alespoň maličkostí může přispět opravdu každý. 
Vyplněné lístky s nabídkou a telefonickým kontaktem bude 
možno odevzdávat během dalších 14-ti dnů do krabičky na 
dotazy nebo osobně na faře, či poštou (ŘKF Slezská 32, 747 69 
Pustá Polom) nebo napsat zprávu mailem 
(rkf.pustapolom@doo.cz). 
 Moc prosím: Kéž skutečně každý z nás má alespoň 
maličký „otisk prstu“ na budování krásné živé farností, ve které 
kněz více než manažerem, úředníkem a údržbářem může být 
dobrým pastýřem po vzoru Krista! A díky předem!!! 

 
 Dnes tedy v našem cyklu na pokračování již k jednotlivým 
částem svátosti smíření. Klasický katechismus jich vyjmenovává 
pět: 

�Zpytování svědomí 
� Lítost 
� Předsevzetí 
� Zpověď 
� Dostiučinění (pokání) 

 

 Zpověď je tedy jen jedna součást svátosti smíření. Pokud se 
chceme dobře vyzpovídat, je potřeba se na tuto svátost pořádně 

Rosteme v poznání 
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připravit. Kdo by totiž vědomě odbyl přípravu a „díky“ tomu by 
pak nevyznal nějaký závažný hřích, zpovídal by se neplatně               
a svatokrádežně. 
 K důkladnému sebepoznání (zpytování svědomí) slouží tzv. 
„zpovědní zrcadlo“, nazývané také „zrcadlo svědomí“.                 
K čemu slouží v běžném životě zrcadlo? K tomu, abychom na 
sebe pořádně viděli a mohli se dostatečně upravit. Podobně 
zpovědní zrcadlo je soubor otázek, které připomínají všeobecné 
zásady křesťanského života. Tyto otázky nastavují zrcadlo naší 
duši, abychom dobře poznali její stav.  
 V novém kancionálu najdeme tyto základní otázky takto: 
Pro dospělé - str. 72-76, pro mladší děti – str. 81, pro starší děti 
a dospívající – str. 82-83. Tyto otázky bychom si měli vždy 
poctivě projít, nejlépe v klidu doma, abychom si své hříchy 
nejen uvědomili, ale také zapamatovali. 
 Samozřejmě je možno používat i otázek uvedených ve 
starých modlitebních knížkách, mladším lidem se však 
doporučuje používat zpovědní zrcadlo současné, neboť ve 
starých knížkách již leccos neodpovídá současné praxi. 
 Zvláště ti, kteří ke sv. smíření přistupují v delších časových 
intervalech, neměli by tyto otázky při přípravě nikdy minout. 
Ti, kdo se zpovídají často (častěji, než měsíčně), měli by tyto 
otázky používat alespoň občas. 
 Na závěr dnešního zamyšlení snad jen toto: Kolik času              
(i denně) strávíme před zrcadlem (zvláště ženy)?! Nic proti! 
Nicméně nesmíme nikdy zapomenout, že duše je víc! Dopřejme 
i jí dostatek času před „zrcadlem“. Cílem zpytování svědomí 
není najít na sobě co nejvíc chyb, ale poznat, jak mám žít                 
a jednat jako Kristův učedník a spolupracovník. 
 Pravdivé sebepoznání je důležité pro náš duchovní růst.             
A náš duchovní růst je zase důležitý pro naši věčnost. Nebojme 
se důkladně zahledět do svého nitra! Ježíš řekl, že pravda nás 
osvobodí… 
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 Ráda bych věděla, co je sedmibolestný a sedmiradostný 
růženec, jak se modlí, k čemu slouží, jak vypadá a kde, kdy            
a kdo se ho vlastně modlí. Myslela jsem, že je jen jeden 
růženec (radostný, bolestný, slavný a růženec světla), ale ty 
mají pět tajemství a po deseti zrnkách. 
 

 Jedná se o jeden ze způsobů lidové zbožnosti. 
Sedmibolestný či sedmiradostný růženec se modlí na zvláštním 
typu růžence, který má 7x7 zrníček Zdrávasů. Číslovka 7 je             
chápána jako číslo plnosti. Když se tedy modlíme jeden ze 
sedmidesátkových růženců, rozjímáme tak o plnosti radosti              
i bolesti Panny Marie, která ji potkala na její cestě s Kristem. 
Sedmibolestný růženec se zrodil v řádu servitů, sedmiradostný 
růženec se vyvinul ve františkánském prostředí. Oba druhy 
růženců jsou schváleny církví a může se je modlit kdokoliv, 
kdekoliv a kdykoliv. 
 

Jednotlivá tajemství sedmibolestného růžence: 
 

Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované 
Ježíš, s kterým jsi utekla do Egypta 
Ježíš, kterého jsi s bolestí tři dny hledala 
Ježíš, který se s tebou setkal na křížové cestě 
Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži  
Ježíš, kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí 
Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila 
  
Jednotlivá tajemství sedmiradostného růžence: 
 

Ježíš, kterého jsi s radostí z Ducha svatého počala 
Ježíš, s kterým jsi s radostí Alžbětu navštívila 
Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila 

Ptali jste se 
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Ježíš, kterého jsi třem králům ke klanění představila 
Ježíš, kterého jsi s radostí v chrámě nalezla 
Ježíš, kterého jsi zmrtvýchvstalého s radostí první pozdravila 
Ježíš, který tě na nebe vzal a Královnou nebe i země korunoval 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
 
 

� ne 29.05. – v 16.00 hod. na faře schůzka vedoucích letního 
      tábora 
� po 30.05. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností 
� st 01.06. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s pobožností k Nejsv.  
      Srdci Ježíšovu 
� pá 03.06. – návštěvy nemocných v P. Polomi a Podvihově 
� pá 03.06. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 04.06. – od 08.00 do 09.00 hodin přezkoušení dětí              

k 1. sv. přijímání z modliteb a 2. kola otázek 
� so 04.06. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 04.06. ve 13.00 hodin v Podvihově mše sv. u příležitosti 

110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
� ne 05.06.–slavnost Nanebevstoupení Páně 
� st 08.06.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� pá 10.06. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření a bohosl. slova se sv. přijímáním  
� so 11.06. -  v RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30 h 

příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření od 
14.45 hod. 

Informační servis 
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� so 11.06. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi koncert 
křesťanské skupiny Paprsky; vstupné dobrovolné 

� ne 12.06. – slavnost Seslání Ducha Svatého – při všech 
bohoslužbách Svatodušní sbírka na Diecézní charitu 

� út 14.06. – školní výlet žáků 3. třídy a dětí z náboženství          
1. a 2. tř.: Kozlovice, Hukvaldy, Štramberk; odjezd všech 
přihlášených od velké školy v 08.00 hod.  

� st 15.06. – v 18.00 hod. v kapli v Podvihově mše svatá – 
patrocinium sv. Víta, hlavního patrona kaple a obce 

� pá 17.06. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 17.06. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích mše svatá – 

patrocinium sv. Víta, hlavního patrona kaple a obce 
� pá 17.06. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 18.06. – v 10.30 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí sv. 

manželství p. Tomáš Juřica a sl. Eva Vaňková 
� so 18.06. – od 16.30 h. návštěvy nemocných v RC Hrabyně 
� ne 19.06. – při mši sv. v Kyjovicích sbírka na opravy kaple 

a v Pusté Polomi sbírka na opravy farního kostela 
� st 22.06.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
      dospělých ke svátostem  
� pá 24.06. v 17.00 hodin v Kyjovicích mše sv. u příležitosti 

120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 
� so 25.06. – v 9.00 hod. v Pusté Polomi 1. sv. zpověď dětí           

a příležitost ke sv. smíření pro jejich rodiny a ostatní farníky 
� so 25.06. – v 18.00 hod. na faře Spolčo mládeže 
� so 25.06. a ne 26.06. – v RC Hrabyně, Kyjovicích a Pusté 

Polomi slavnost Těla a Krve Páně 
� ne 26.06. – v 07.30 hod. v kapli v Hlubočci mše svatá – 
      patrocinium sv. Jana a Pavla, hlavních patronů kaple a obce 
� ne 26.06. – v 09.00 h. v Kyjovicích a v 10.30 hod. v Pusté 
      Polomi slavnost 1. sv. přijímání 
� ne 26.06. – v 16.00 h. na faře schůzka vedoucích letního  
      tábora 
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Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé 

 

Srdečně zveme všechny děti předškolního a mladšího školního věku, ale 
také jejich rodiče a letos zvláště prarodiče, kteří spolu přijedou                      
1. července 2011 na diecézní setkání s otcem biskupem Františkem 
Václavem Lobkowiczem na horu Prašivá v Moravskoslezských 
Beskydech. Cílem setkání s tématem „Babi čko, dědečku, vyprávěj“  je 
ukázat na hodnotu mezigeneračních vztahů mezi vnoučaty a prarodiči a 
na hodnotu tradice, zkušeností, vzpomínek nebo starých věcí. Jako 
dobrovolné vstupné můžete přinést klubíčko bílé příze „Sněhurka“, ze 
kterého pak babičky upletou obvazy pro malomocné v Indii a Africe. 
A co nás čeká? Začneme v 10.00 v areálu Kamenité společným 
programem, který vyvrcholí slavením mše svaté naším biskupem 
Františkem Václavem. Poté vystoupíme na horu Prašivá, kde budou 
kolem kostelíku sv. Antonína připraveny stanoviště. Budeme se moci 
setkat například s modlitebními knížkami našich babiček, jak to 
chodívalo ve škole našich dědečků, čím mohli jezdit naši praprarodiče, 
podíváme se, jak dědeček vyřezává ze dřeva nebo drátuje, nebo si 
vysvětlíme, co znamená výrok „starý jako Abraham“. V 15.30 setkání 
uzavře závěrečné požehnání. 
Již nyní se mohou děti a jejich prarodiče zapojit do přípravné fáze – 
podělte se s ostatními o to, co jste společně vytvářeli nebo zažili, 
zdokumentujte, případně nám zašlete. Jednotlivé výtvory pak uvidíte 
1. července na Prašivé nebo v on-line galerii.  
Spolu s farností Velká Polom vypravujeme autobus, který nás přiveze až 
na místo a zase zpět. Kdo byste měli zájem udělat si hezký den a budete 
chtít na Prašivou vyrazit tímto autobusem, prosím přihlaste se u Barbory 
Vavrečkové (mobil 731 625 826, Barbora.Vavreckova@seznam.cz). 
Podrobnější informace dostanou děti v náboženství. Více informací 
o setkání i o mezigenerační spolupráci najdete na www.kpc-
ostrava.archa.info 
      Barbora Vavrečková 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Dětská stránka – zveme na Prašivou! 


