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Cestička do nebe není snadná, 
ale s Mapou a Průvodcem se neztratíš! 

 

(z internetu) 
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Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě, 

protože to znamená, že mám přátele. 
 

Děkuji za daně, které musím platit, 
protože znamenají, že mám práci. 

 

Děkuji za trávník, který musím pokosit,  
za okna, která je potřeba umývat, 

za rýny, které volají po vyčištění a údržbě, 
protože to znamená, že mám dům. 

 

Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné, 
protože to znamená, že mám co jíst. 

 

Děkuji za stín, který mne stále provází při práci, 
protože to znamená, že máme slunce. 

 

Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku, 
protože to znamená, že máme svobodu slova. 

 

Děkuji za velký účet za topení, 
protože to znamená, že je nám teplo. 

 

Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele  
a dráždí mne svým děsným zpěvem, 

protože to znamená, že slyším. 
 

Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení, 
protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko. 

 

Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno, 
protože to znamená že žiji. 

 

Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne, 
protože to znamená, že jsem mohl být aktivní. 

Modlitba optimisty 
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 V minulém čísle časopisu jsme se snažili uvědomit si, jak je 
pro odpuštění důležitá lítost.  
 Nejen ve zpovědi! Měli bychom si zvyknout z lásky k Bohu 
litovat svých hříchů denně, zvláště před spaním. Mělo by nám 
záležet na tom, abychom vždy usínali s co nejčistší duší. Nikdo 
z nás neví, zda-li se ráno vzbudí. A zvláště pokud by se nám 
stalo a my upadli do těžkého hříchu, měli bychom tohoto hříchu 
litovat ihned.  
 Jednu modlitbu dokonalé lítosti rád otiskuji. Modleme se ji! 
Před zpovědí i mimo. Má něco do sebe. 
 
Pane, Ty víš. Ty víš všechno. Znáš mé skutky a víš, že nebyly 
všechny vykonány podle Tvé vůle. Jsou mezi nimi i skutky 
mrtvé, temné, ba černé. Uznávám, že jsem chybil. Přiznávám 
se, že právě ty nejčernější skutky byly jen moje. Jak si přeji, 
aby se nestaly! Nejen z bázně před Tebou a před tresty, 
které na sebe stahuji. Také – a to hlavně – proto, že jsem jimi 
zradil Tvou lásku, že jsem jí pohrdl. To mě na těch skutcích 
pálí nejvíc! Vím, že jsi dobrý. Proto k Tobě jdu a říkám Ti 
v upřímnosti srdce: Miluji Tě. Proto, že jsi to Ty. Proto Tě 
miluji! Můj Ježíši, milosrdenství! Rozhodně si dám příště pozor. 
I za cenu těžkých obětí, i za cenu položení života se už nechci 
od Tebe odvrátit! Říkám to vážně a rozhodně. S odhodláním! 
Prosím, buď mi opět vším! Buď mi více vším, než dosud. 
Nemohu bez Tebe nic. Naděl mi, prosím, více lásky. K Tobě 
lásky nade všechno, k bližním jako k sobě samému. Jak budu 
moci, hned přistoupím ke svaté zpovědi… 

 
 

Rosteme v poznání 
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 Také v tomto čísle našeho časopisu si dovolím spojit dva 
dotazy, které myšlenkově souvisí: 
 Jak se mám radovat, když je můj bližní nešťastný? 
 Jak se těšit na neděli, když moji nejbližší nechodí na mši 
svatou? 
 Jsem za tyto dotazy moc vděčný. Vždyť právě lhostejnost je 
jedním z největších nepřátel dnešní doby. Kolika lidem je 
jedno, co se děje okolo nich, nezajímá je dění v jejich okolí – 
tam, kde by mohli pomoci, ale raději se „sportovním zájmem“ 
sledují katastrofy nebo se ještě se škodolibou radostí živí 
domnělými či skutečnými skandály z bulvárních „plátků“. Asi 
cítíme, že tohle je vedle. 
 Na druhou stranu: Jen se trápit – to asi taky není to „pravé 
ořechové“, co by Bůh po nás chtěl. 
 Rád bych upozornil na dvě myšlenky sv. apoštola Pavla, 
které, myslím si, ukazují cestu. Tou první myšlenkou je Pavlova 
věta z listu Římanům (Řím 12,15): „Radujte se s radujícími, 
plačte s plačícími!“  Druhou myšlenku sv. Pavel uvádí v listu 
Filipanům (Flp 4,4-6):  „Radujte se stále v Pánu, opakuji: 
Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán 
je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte 
Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ 
 Myslím, že je opravdu potřebné najít jakýsi vyvážený střed. 
Vím o bolesti bližního? Tak bych mu měl pomoci – skutkem             
i modlitbou. Vidím, že můj bližní bloudí? Tak bych se měl 
snažit pomoci mu navrátit se na správnou cestu – slovem                  
i modlitbou. To je ta ušlechtilost, kterou bychom určitě neměli 
minout. Ale na druhou stranu přece nemůžeme druhým do 
jejich radostí vnášet jen vzdychání a smutek! Koneckonců                
i lidem trpícím je třeba přinášet optimismus, naději, radostné 

Ptali jste se 
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povzbuzení, dobrou náladu. To tito lidé moc a moc potřebují. 
Ale toho musí být člověk plný. A k tomu je dobré vnímat                       
i světlé stránky života, vnímat, co funguje, čemu Bůh žehná –                     
a chválit Pána. Pak se člověk i pro trpícího bližního může stát 
velkým požehnáním. 
 No a pokud jde o lidi bloudící, ano: Pomozme jim, jak 
umíme a nesme je v srdci. Jistě jejich bloudění nemůžeme 
schvalovat a nesmí nám být lhostejné. Ale co my víme, co 
všechno je za tím, proč člověk bloudí, čím vším si prošel, co ho 
ovlivnilo, co se na něm podepsalo. Možná, že Boží pohled na 
nejednoho bloudícího člověka bude milosrdnější, než pohled 
náš. A nemá ten bloudící člověk i dobré stránky? Není i ten 
bloudící člověk pro nás v mnohém směru darem? I o tom je 
dobré vědět a radovat se z toho. 
 Určitě je pravdou, že plná a ničím nezkalená radost bude až 
v nebi. Ale hledejme důvody k radosti už tady na zemi – je jich 
tolik! A nezapomeňme: Dar optimismu si můžeme u Boha i my 
vyprosit. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Cože? Vaše děti se o prázdninách nudí? V tom případě což 
takhle "juknout" na www.biblehrou.cz? Na těchto jedinečných 
stránkách si můžete hrát a přitom se dozvědět (nebo si 
zopakovat) něco o knize jménem Bible. Jsou zde zajímavé 
počítačové kvízy, hry, doplňovačky, křížovky a mnoho dalšího. 
Jen námatkou: Milionář, žížaly, šibenice, pexeso, pomíchané 
verše, apod. Stránky jsou velmi intuitivní, některé věci 
zvládnou i menší děti, s jinými jim třeba mohou pomoci rodiče 
či starší sourozenci a koneckonců tyto stránky jsou i pro 
dospělé, kteří neztratili hravost a chtějí si otestovat své 
vědomosti. 
P.S. Nezapomeňte počítač občas také vypnout a jít ven!!! 

Internet (nejen) pro děti 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
 
 

� po 01.08. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s dětmi 
� st 03.08. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s dětmi 
� so 06.08. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí 

sv. manželství p. Tomáš Vindiš a sl. Eva Chalupová 
� ne 07.08. – v 15.30 hod. v RC Hrabyně mše sv.-patrocinium 

sv. Kláry, hlavní patronky kaple i Rehabilitačního centra;  
(v sobotu v RC mše svatá nebude!!!) 

� so 13.08. – v 15.30 hod. v kostele v Hrabyni poutní mše 
svatá k Panně Marii Nanebevzaté (pouť Rehabilitačního 
centra a farnosti Pustá Polom);v kapli RC mše sv. nebude!!! 

� so 13.08. až út 23.08.– farní letní stanový tábor v Podhradí 
� ne 14.08. – při mši sv. v Hlubočci sbírka na opravy kaple 
� ne 14.08. – v 17.00 hod. mše sv. na farním letním táboře 

v Podhradí u Vítkova; 4 zájemci z řad dětí a mládeže mohou 
jet s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� po 15.08. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; oslava 
svátku společná při mši svaté v Pusté Polomi v 18.00 hodin 

� so 20.08. -  v RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30 h 
příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření od 
14.45 hod.; od 17.00 hod. návštěvy nemocných na pokojích 

� ne 21.08. – při mši sv. v Kyjovicích sbírka na opravy kaple    
a v Pusté Polomi sbírka na opravy farního kostela 

� čt 25.08. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 26.08. – návštěvy nemocných v P. Polomi a Podvihově 

Informační servis 
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� so 27.08. – celodenní pouť dětí, které byly letos u 1. svatého 
přijímání, na Svatý Hostýn; děti a rodiče budou informováni 
zvláštním listem. 

� ne 28.08. – od 15.00 hodin na farní zahradě Farní den na 
téma Křest  

                                  

 
     aneb Byl tam Bůh! 

 
Do nemocnice přijali malého chlapce, aby mu vytrhli mandle. 
Když ho pak přišli navštívit rodiče, našli ho, jak vzrušeně sedí    
a je celý žhavý vypravovat jim svou zkušenost. 
"Byl tam Bůh!" vykřikl. "Vid ěl jsem ho. Mluvil se mnou."-
"Jistěže tam byl Bůh, miláčku," řekla mu matka, "ale neviděl jsi 
ho a docela určitě s tebou nemluvil."-"Mluvil, mluvil," trvalo 
dítě na svém. 
Pak se ho zeptal otec, jak Bůh vypadal. "Byl celý v zeleném                 
a viděl jsem jen jeho oči. Měl zelené šaty a zelenou čepici                   
a zelenou látku přes pusu."-"Aha," řekl otec a snažil se skrýt 
své pobavení, "a jak jsi přišel na to, že je to Bůh?" 
"Víš, tati," odpověděl chlapeček, "kolem mě byli tři celí bílí 
andělé a dva z nich byly slečny andělky a ten třetí byl pán 
anděl. Pán anděl mi řekl, ať otevřu pusu. Podíval se dovnitř a 
všecko, co viděl, hned hlásil tomu zelenému. A řekl: 'Pane 
Bože, pojďte se podívat na ty mandle.` Tak Bůh přišel a podíval 
se a pak mi řekl: `Neboj se. Neublížím ti.' A já už se pak ani 
trošičku nebál, protože mi to dělal sám Bůh!" 

 
Převzato z knihy Jamese A. Feehana – Bůh ukrytý v příbězích 

Bavíme se s církví 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
 


