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JAKÉ JE TO V NEBI? 
 

  

Co oko nevidělo  

a ucho neslyšelo,  

co ani člověku na mysl nepřišlo,  

připravil Bůh těm, kdo ho milují. 

 

1 Kor 2,9  
 

 
 V naší farnosti zemřel jeden šikovný kluk, který se připravoval 
na biřmování. Dostal loni na podzim rakovinu a začátkem září 
letošního roku zakončil svou pozemskou cestu v dětské nemocnici                    
v Brně. Přes vyčerpání několika chemoterapiemi a náročnou léčbu si 
nestěžoval a všechno se snažil snášet s Boží pomocí. 
 Přijímal svátosti a při návštěvách svých nejbližších nebo kněží  
se dokázal i smát. Svátost biřmování přijal při mši svaté u nich doma, 
kdy se jejich byt na chvilku proměnil v kostel. Zemřel v nemocnici                  
a maminka s tatínkem jej mohli do posledního výdechu držet za ruku 
a modlit se za něho. Jeho mladší bráška je ministrant a také mu moc 
držel palce a modlil se za něho. 
 Když bylo po pohřbu, tak se široká rodina i přátelé sešli na 
pohoštění, aby společně prožili nejen zármutek, ale také svou 
radostnou naději ve vzkříšení mrtvých. A při té příležitosti se mě 
jedna maminka zeptala, jak má vysvětlit své malé dcerce, kde je 
nebe a jak to tam vypadá. Malá byla na pohřbu, všecko viděla                         
a slyšela a chtěla vědět pravdu. Napadla mě jedna jediná odpověď,                                  
o které si myslím, že je pro ni pravdivá a zároveň pochopitelná: 
„Nebe je překvapení od nebeského Otce." 
 Je přece jasné, že překvapení se dopředu neprozrazuje! Zkuste 
si jen představit, jaké jsou Vánoce nebo narozeniny, když dopředu 
víte, co dostanete. Musí nám proto stačit, že nebeský Otec nám 
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připravil po smrti takové překvapení, že nikdy nikoho nijak 
nenapadlo a nikdo ani škvírkou nezahlédl nebo nezaslechl, co nám 
připravil. Vím to od apoštola Pavla, ten to taky tak vnímal. 
 Je před námi listopad a s ním i týden modliteb za zemřelé. Ti 
už to překvapení znají (jsou-li v nebi) nebo aspoň tuší (pokud jsou                
v očistci). Podpořme svou modlitbou ty v očistci, aby se dočkali co 
nejdřív. 

o. Jiří Kaňa 
 
 
 

 

NA CESTĚ S BOHEM 
 
  

 A jsme opět v naší rubrice na pokračování. Vyprávíme si                  
o nedělní a sváteční mši svaté. Lidé se někdy ptají, zda-li vynechání 
nedělní mše svaté je závažným hříchem. 
 Moc prosím o jednu věc: Zkusme se na naši účast na mši svaté 
dívat na prvém místě ne skrze měřítko hříchu, ale skrze měřítko 
lásky. Když někoho mám rád, chci s ním být. A čím víc někoho mám 
rád, tím víc s ním chci být. Je zde Ježíš, kterému za tolik vděčíme, 
který nás má rád, který touží po setkání s člověkem. Odpovědí na 
lásku má být láska. A ta napoví… 
 Nestojí-li bezdůvodně anebo z malicherného důvodu Bůh 
věřícímu ani za tu 1 hodinu ze 168 hodin, které týden má, to je fakt 
„blbé“. Je to smutné a je to samo o sobě závažným proviněním.                 
A naopak: Bůh nežádá nemožnosti. Pokud se někdo nezúčastní mše 
svaté ze závažného důvodu, nehřeší tím vůbec a není to překážkou 
chodit dál ke svatému přijímání. Obecně se říká, že závažným je 
takový důvod, který je podobný důvodu, pro který by člověk nešel 
do práce. V našem případě může jít například o nemoc, 
rekonvalescenci, slabé zdraví, neodkladnou službu bližnímu, 
neodkladnou povinnost, nutnou nedělní práci, v níž nemůže být 
člověk vystřídán, apod.  
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 V méně závažných okolnostech může každý farář udělit 
člověku dispenz od účasti na nedělní mši svaté, tedy zbavit člověka 
předem povinnosti na mši svaté být. Stačí předem za farářem přijít 
(nebo mu „brnknout“) a o dispenz požádat. I takto je možno 
vyhnout se hříchu. A je lepší udělat to tak, než napřed zhřešit a pak 
se z hříchu zpovídat, neboť v tom případě již Boží láska byla zraněna. 
Můžeme-li se tomu vyhnout – třeba i skrze dispenz – proč toho 
nevyužít? Vlastně je to také o tom vztahu a o lásce k Ježíši… 
 
 
 

 

ADOPCE NA DÁLKU 
 
  

Milí farníci, 
dovolte, abych Vás informovala o dětech, které prostřednictvím 
„Adopce na dálku“ podporuje naše farnost a taky vlastně Vy všichni. 
V listopadu loňského roku došlo k ukončení spolupráce se 
společností Coréia-Naděje v Sao Paulu a tím ukončení podpory 
chlapce Andersona Pereira Santose. Místo této podpory byl 
prostřednictvím Charity Praha vybrán k adopci nový chlapec Mesta 
Chandan Shankara z Indie.  

 
Chandan se narodil 1.2.2009, má tedy 8 let. 
Žije společně s maminkou Mangalou, starší 
sestrou Deepou, babičkou a dědou. 
Maminka pracuje jako hospodyně. Tatínka 
už Chandan nemá.  
Je dobrý student a nadšeně chodí do školy, 
jak píše, trochu problém má s angličtinou. 
Jinak úspěšně ukončil 3. třídu a postupuje 
do 4.  V dopisech Vás vždy pozdravuje a moc 
děkuje za podporu. 
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O dalším dítěti podporovaném 
prostřednictvím Charity jsem Vás už dříve 
informovala. Jedná se o slečnu Latu Naik 
rovněž z Indie. V posledním dopise Lata 
psala, že úspěšně ukončila 5. Semestr 
studia, o tom jak dopadly zkoušky                       
6. Semestru bude psát v dalším dopise. Je 
to aktivní slečna, která pomáhá doma i ve 
své rodné vesnici. Pilně se připravuje na své 
budoucí povolání - účetní, účastní se 
různých seminářů a programů, které 
organizuje Vzdělávací centrum v Indii, se 

kterým Charita spolupracuje. Rovněž nikdy nezapomene všechny 
farníky pozdravovat a poděkovat za podporu.  
  

Cetrum v Indii a prostřednicvím něho i tyto děti jsou za Vaši podporu 
moc vděčné a váží si jí. Za darované prosředky se jim poskytne 
hlavně vzdělání, které jim usnadní další život, a které by se jim 
zřejmě za normálních podmínek, ve kterých žijí, nedostalo.   
 

Eva Čerbáková 
 

Snad jen malý dovětek: Díky všem, kdo jmenovitě na podporu 

Adopce na dálku přispívají. Pokud se chtějí připojit další, je možno 

tak kdykoliv během celého roku učinit darem předaným osobně                  

po bohoslužbách v sakristii nebo libovolnou částkou zaslanou                  

pod variabilním symbolem 15663 na farní účty: 
 

Pustá Polom:  2300836298/2010 
Kyjovice:  2800836307/2010 
Hlubočec:  2600836302/2010 
Podvihov:  2900836304/2010 
 

I pro tyto dary je možno vyžádat si potvrzení o daru pro snížení 

základu daně. Dík všem, kterým není lhostejný osud těch, kdo jsou 

na tom hůř, než my!                                                                              - z - 
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SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK 
 
  

 V Kyjovicích vzniklo toto 
společenství  Modlitby matek asi 
před necelými 6 lety. Vytvořilo se 
několik skupinek matek, z nichž  
největší se scházela v místní kapli, 
další 2 až 3 skupinky po rodinných 
domech.  
 Při setkáních se matky 
sjednocují v modlitbě za své děti, 
vnoučata i další lidi. Odevzdávají své 

děti, blízké i samy sebe do rukou Božích. Učí se této odevzdanosti 
prostřednictvím modliteb, chval, díků, proseb a zpěvů.  
 V současné době se schází skupinka o počtu asi 10 matek, a to 
každé úterý v 9 hodin v místní kapli. V zimním období, kdy se 
v týdnu v kapli netopí, se pak společenství schází v sakristii. Další 
skupinka matek v počtu 3 se schází doma u jedné z nich. Toto 
setkávání doma využívají převážně matky, které jsou zaměstnané                   
a nemohou se účastnit dopoledního setkání v kapli.   
 Obracíme se i na ostatní matky, které mají zájem ochránit                  
a přivést své děti k Pánu Bohu, které touží po tom, aby jejich děti 
byly takové, jaké je Bůh chtěl mít. Proto i ostatní jsou srdečně zváni  
do našeho modlitebního společenství v místní kapli. Je možné 
vytvářet i další skupinky,  a to hlavně  z řad mladých maminek.   
 

  Marie Petrušková 
 
P.S. Na paní Petruškovou se v případě zájmu obracejte jako                          

na kontaktní osobu. Ráda sdělí podrobnosti, uvede vás do stávajících 

skupinek nebo třeba i pomůže založit skupinky nové. 

Pokud bude zájem v ostatních obcích, obraťte se na P. Zdeňka. 
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MIMOŘÁDNÍ UDĚLOVATELÉ EUCHARISTIE 
 

  

 Upřímným „Pán Bůh zaplať!“ 
děkuji všem, kteří v uplynulých letech 
v naší farnosti vykonávali službu 
mimořádného udělovatele Eucharistie. 
Pan Ondřej Mareš spolupracoval při 
podávání Eucharistie při bohoslužbách 
ve farním kostele, stejně tak pan Danek 
Stoniš, který navíc pravidelně donášel 
Eucharistii seniorům v Domově na zámku 

i ostatním zájemcům z Kyjovic. Děkuji paní Martě Pískovské za 
donášení Eucharistie nemocným v Pusté Polomi a panu Josefu 
Tvarůžkovi za donášení Eucharistie nemocným v Hlubočci. 
 Pan Mareš se s rodinou v létě přestěhoval do nového bydliště. 
Vyplynula tedy potřeba nového uspořádání této služby. Z pověření 
otce biskupa bude v současné době tato služba v naší farnosti 
vykonávána náledujícím způsobem: 
 Eucharistii při bohoslužbách ve farním kostele budou spolu 
s knězem podávat pan Danek Stoniš, paní Marta Pískovská a pan 
Radim Novák. Donášení Eucharistie nemocným zůstane zachováno 
dosavadním způsobem. 
 Děkuji všem, kteří nabídku této služby přijali. Zároveň 
upozorňuji na možnost přihlásit (u svého faráře) další nemocné, 
kteří by o službu pravidelného donášení Eucharistie stáli. Oni jsou 
součástí trpícího těla Kristova. Nemocní a nemohoucí jsou často 
těmi, kdo se za svět, církev a farnost modlí. Jejich modlitba a snášení 
křížů pomáhá nám všem, aniž bychom si to možná uvědomili. 
Přinášet jim posilu ve formě Eucharistie a dávat jim stále zakoušet, 
že i oni jsou aktivními a nepostradatelnými farníky – to je v církvi  
naší povinností i touhou. Nebojte se je co nejdříve přihlásit! 

P. Zdeněk 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 A pojďme se opět alespoň kratičce ohlédnout za událostmi 
přelomu léta a podzimu v naší farnosti. 
 Je fajn, že také naši mládežníci se v polovině srpna účastnili 
Celostátního setkání mládeže v Olomouci. Je fajn slyšet pak z jejich 
úst, že „tam se snad ani nevěřit nedalo“. Má to něco do sebe, když 
mladí, kteří jsou většinou po pár jednotlivcích rozptýleni v ateistické 
společnosti, najednou vidí, že nás není málo, že nejsme exoti.                      
A v Olomouci se jich přece jen sešlo několik tisíc. Hezké povzbuzení! 
 Během prázdnin byl váš farář zase skroro „na prášky“, protože 
neuměl najít katechetku, která by se v dalším školním roce podílela 
na vyučování náboženství v naší farnosti. Po asi 16 pokusech se to 
podařilo. Moc děkuji paní Simoně Dostálové, která se toho ujala. 
 Olomoucké setkání mládeže oslovilo, a tak o víkendu                      
8. a 9. září naši mladí vyrazili do Staré Vsi nad Ondřejnicí na 
poolomoucké setkání. 
 Koncem září proběhly volby a jmenování nové farní rady. 
Výsledky už známe. 
 No a na svatého Václava 28. září jsme poprvé spatřili v sakristii 
kyjovické kaple nový nábytek. Závist to není, ale takový nemáme 
ani ve farním kostele!  Můžete se přijít podívat. 
 V neděli 1. října farní rada složila slib a hurá do práce!                       
A protože se sluší poděkovat (a třeba se i rozloučit), sešli jsme se            
se starou farní radou v pátek 6. října k malému posezení a ohlédnutí 
v restauraci U Krčmářů. A došlo i na bowling. 
 Od října se pomaličku rozbíhá příprava dětí k 1. svatému 
přijímání a také příprava biřmovanců. 
 Plně obsazeným autobusem a dalšími auty jsme vyrazili 
v neděli 15. října na Den kostelů za o. Lukášem Engelmannem                   
do Ostravy – Třebovic. Má hezký kostel i faru a velmi zajímavá byla                   
i jeho přednáška „Fáze rodinného života a předávání víry“. 
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  PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 
 
 Také letos v období, kdy vzpomínáme na naše drahé 
zemřelé, můžeme pro ně po celý týden získávat plnomocné 
odpustky, tzn. můžeme jim zprostředkovat úplné odpuštění trestů 
za hříchy. Dokud žijeme, my si své dluhy splácet můžeme a máme. 
V očistci tato možnost již není. Duše si již pomoci nemohou.                      
Ale můžeme jim pomoci my. Pomůžeme? 
 
 Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpustky (odpuštění všech časných trestů 
za hříchy) přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

Druhá forma, jak získat plnomocné odpustky: 1. listopadu 
odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. 

 
 

ZBÝVAJÍCÍ MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVATÉ ZPOVĚDI: 
K získávání plnomocných odpustků je tedy potřebná také svátost 
smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 
 

 

P. Polom Ne 29.10.: 14.30 – 15.00 h.   

Hlubočec Po 30.10.: 16.15 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 

Kyjovice  St  01.11.: 15.15 – 16.20 

P. Polom St  01.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod. 

P. Polom  Čt 02.11.: 15.45 – 16.20 h.   
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INFORMAČNÍ SERVIS 
          
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravy*                             08/2017 6.315   7.515   2.100 

Na církevní školy           09/2017 6.820   5.959   1.685 

Na opravy*                      09/2017 7.884   4.420   2.280 

Na Komunitní centrum          10/2017 5.700   5.565   1.664 

* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum 

 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 od po 30.10. – začíná zimní pořádek bohoslužeb, tzn. všechny 

večerní mše svaté (nebude-li oznámeno jinak) začínají v 17.00 h. 
 mimořádně po 30.10. – v 16.15 hod. v kapli v Hlubočci sv. 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá  
 st 01.11. – Slavnost Všech svatých; mše sv. budou slaveny  

v Kyjovicích v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; po mši 
sv. v Pusté Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 

 čt 02.11. – Památka všech zemřelých; mše sv. budou slaveny 
v Pusté Polomi v 16.30 hod. a v Kyjovicích v 18.00 hod.; po mši 
sv. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově 

 pá 03.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 03.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 04.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 05.11. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 05.11. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti; zároveň Slavnost Výročí posvěcení 
farního kostela 
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 ne 05.11. – v 15.00 hod. v Podvihově a v 15.30 hod. Hlubočci                   
na místních hřbitovech Pobožnost za zemřelé 

 st 08.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 10.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 ne 12.11. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí; v Pusté 
Polomi na vybudování Komunitního centra 

 ne 12.11. – slavnost sv. Martina; mše sv. v P. Polomi v 10.30 h., 
od 15.00 h. začíná na farním dvoře Svatomartinské odpoledne: 
v programu scénka, průvod obcí, občerstvení,možnost zakoupení 
vína a oplatků; prosíme ochotné ženy o upečení dobrot 

 čt 16.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 so 18.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 19.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
 pá 24.11. až so 25.11. – pro ministranty diecézní setkání 

ministrantů MINIFOR v Don Bosku v Ostravě; ministranti                    
a rodiče budou informováni zvláštním listem 

 ne 26.11. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 

 

   NÁVOD, JAK NĚKOMU PŘED JMÉNO PŘIPOJIT „SV.“ 
          

Vážně i nevážně, aneb Je to tak jednoduché…  
 
1. Počkejte, až osoba, kterou považujete za svatou, zemře. 

2. Počkejte dalších pět let (minimálně... existují i výjimky, jako je taková 

Matka Tereza... kdo by o ní pochyboval? ). 

3. Zajděte za svým biskupem a poproste, jestli by bylo možné zkoumat 

ctnosti dotyčné osoby. Pokud bude souhlasit on, ostatní biskupové 

dané země i papež, máte za sebou první malé vítězství a ke jménu 

člověka je možné připsat služebník (nebo služebnice) Boží. 
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4. Proste danou osobu, aby u Boha vyprosila nějaký zázrak. 

5. Zahrajte si na detektiva a najděte všechny důkazy pro to, že daná osoba 

žila věrně s Bohem a bezvýhradně milovala své bližní. Aby bylo pozdější 

rozhodování spravedlivé, nesmí se zatajovat ani to negativní, co 

objevíte. 

6. Vše musí posoudit biskup, ten pak pošle dokumenty Kongregaci  pro 

svatořečení do Vatikánu. 

7. Kongregace pro svatořečení určí člověka, který bude zkoumat život 

kandidáta na svatořečení. Pokud zkoumání dopadne dobře, můžete mu 

před jméno začít psát ct., neboli ctihodný (tak zatím skončila třeba 

Mlada, která dovedla do Čech první řeholnice). 

8. Sežeňte ostatky dotyčné osoby. Čím dál v minulosti žila, tím to bude 

těžší. Někdy se ani najít nemohou (sv. Anežka - hrob nenalezen, sv. 

Maximilián Kolbe - spálen v koncentračním táboře). 

9. Zemřel ctihodný mučednickou smrtí? Jestli ano, je to výtah                      

k blahořečení, což je papežské potvrzení o tom, že je dotyčný opravdu              

v nebi. Ct. se vymění za bl. a jako bonus dostane i vlastní den                              

v církevním kalendáři.  

10. Nezemřel mučednickou smrtí? Tady se hodí zázrak z bodu 4. Pokud 

není, proste dál. Potřebujete nějaké znamení od Boha, že se ctihodný 

třeba ještě neočišťuje v očistci. Když se nějaký zázrak stane                               

(a samozřejmě je lékařsky potvrzeno, že jde o nevysvětlitelné                      

a trvalé uzdravení), pokračuje se bodem 8.  

11. Je vám bl. málo a chcete mít před jménem svého milovaného světce 

sv.? Potřebujete ještě jeden zázrak. Modlete se, zázrak opět 

zaznamenejte a znova se modlete i za to, aby byl církví uznaný jako 

skutečný.  

A když to zase vyjde - gratuluju! Máte oficiálně uznaného světce!                                                
Bětka (převzato z časopisu IN) 
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