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Opustit toho, který je Život, 
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NECOUVEJ, JDI VSTŘÍC 
  

Jásejte, nebesa, zachvěj se, země! 
Pán z hrobu živý vstal a kráčí ke mně. 
Má zbabělosti, necouvej, jdi vstříc, 
buď si tvých hříchů sebevíc 
jen necouvej a jdi mu vstříc… 
 

Ať zalije nás jeho jas, 
ať hříchy z kořenů vytrhne z nás,  
ať naší pýše zlomí vaz, 
ať do duše nám hodí kvas, 
 

ten kvásek milosrdné lásky,  
z níž vykyne v nás chléb 
k lámání bratřím.  
Z lásky chléb, ne kámen! 
Z kříže chléb, náš Kriste. Amen. 

 
     Jindřich Jenáček 

 
 
 

 

RÁNY, KŘÍŽ I VZKŘÍŠENÍ 
  
 Před časem jistý nadnárodní obchodní řetězec v rámci tzv. 
„Řeckého týdne“ na svých reklamách řeckých výrobků smazal kříže 
z modrých kupolí kostelů na ostrově Santorini. Po vlně kritiky se 
s tím vyrovnal po svém: Letos z reklamních letáků zmizely i kostely. 
I podoba některých velikonočních přání se mění. Na jedné 
pohlednici byl obrázek Ježíše s kuřátky. Při pozornějším pohledu si 
člověk všiml: Z dlaně Vzkříšeného zmizela rána. 



 3

 Mizí kříže, mizí kostely, mizí rány. Z obrázků velmi snadno. 
Z života už méně. Rány a kříže života nemizí. Spolu se 
zmizelými Kristovými ranami, kříži a kostely ale mizí naděje 
přesahující tento čas. Zůstávají jen ty rány a kříže života. 
 Také letošní Svatý týden a Velikonoce prožíváme s Ježíšem. 
Jsou tam rány, je tam kříž, je tam i vzkříšení, je tam naděje 
přesahující tento čas. Naděje v proměnu všech ran.  
 
Požehnané a hluboké prožití hlubokých tajemství 
                                   přeje  
                                                            P. Zdeněk 
   
 

 

NA CESTĚ S BOHEM 
  
 Již dlouho jsme se věnovali na pokračování 3. přikázání 
Desatera, které se týká svěcení svátečních dní. Dnes ještě poslední 
impuls na toto téma. 
 Víme, že svátečními dny jsou zvláště neděle a zasvěcené 
svátky a že tyto dny světíme účastí na bohoslužbě a svátečním 
klidem. Víme také, že závažné důvody zprošťují člověka povinnosti 
zúčastnit se mše svaté a zachovat sváteční klid. 
 Přidejme ještě jednu záležitost: Je také dobré vědět, že v méně 
závažných okolnostech (např. v případě rekreační cesty) může každý 
farář pro jednotlivé případy věřící dispenzovat - zbavit povinnosti - 
světit sváteční den, a to jak ve věci účasti na mši svaté, tak                               
i v záležitosti svátečního klidu.  
 Stačí za knězem předem zajít a o dispens požádat. Uděluje se 
slovně, i mimo svátost smíření, na počkání.   
 Je dobré této možnosti v případě potřeby využít. Je lepší 
předem požádat o dispens a hříchu se tak vyhnout, než napřed 
hříchem zarmoutit Boha a pak se z toho zpovídat.  
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PTALI JSTE SE 
  
 Dnes k jednomu aktuálnímu dotazu: 2. neděle velikonoční bývá 

vždy slavena jako Svátek Božího milosrdenství. Sv. Faustyna 

Kowalská v čl. 699 Deníčku tlumočí Ježíšovu touhu:  „Toužím, aby 

svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše                 

a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého 

milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji 

mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření                 

a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento 

den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; 

ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak 

šarlat." Je potřebná svatá zpověď přímo v den svátku, nebo stačí 
předvelikonoční zpověď? 

 

S prosbou o odpověď jsem se obrátil na správce poutního místa 
zasvěceného úctě k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích. Zde je: 
 

Zpověď nemusí být v den svátku, přijímání ano. Jde o to, aby byl 
člověk ve stavu milosti, proto možná lidé to často vnímají tak, že 
když přistoupí v den svátku, tak to bude jistota, že budou ve stavu 
milosti. Možná mají někteří lidé strach, že když byli u svátosti 
smíření před nějakou dobou, tak nejsou už "dost čistí". Vždy to 
zůstane individuální věc, ale z hlediska podmínek k získání milosti, 
zpověď v den Svátku není nutná. 
 

Já bych to osobně viděl tak, že rozhodující je pokora a ochota 
přijmout milost, kterou lze získat na Svátek Božího milosrdenství. 
Kdo byl u velikonoční zpovědi a nemá těžký hřích, svých hříchů lituje 
(je dobře připomenout, že lehké hříchy zahlazuje přece také úkon 
kajícnosti na začátku mši svaté), kdo se na Svátek Božího 
milosrdenství připravil třeba také modlitbou Novény k Božímu 
milosrdenství (spočívá v tom, že od Velkého pátku do Svátku každý 
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den je potřeba se pomodlit Korunku k Božímu milosrdenství), a kdo 
splní další podmínky k získání milostí, ten podle mě by měl milost 
obdržet. Snažil bych se trochu lidi vést k tomu, aby chápali Svátek 
nejen v kategorii "splním podmínky, a za to milost", ale že je to 
pozvání k důvěře a k otevřenosti vůči Božímu milosrdenství, které 
nikdy nebudeme schopni jaksi "vysnažit", ale vždy to bude dar                   
a milost. 
 

A také logicky - s ohledem na vytíženost kněží bylo by to dost 
komplikované, kdyby zpověď měla být v den svátku. Kdo by cítil, že 
zpověď potřebuje, ať si to naplánuje a třeba spojí s poutí. Ve 
Slavkovicích zpovídáme tento den od 9 ráno do 21 večer, ale máme 
pro to kněze, v případě obyčejné farnosti by to možné nebylo. 

 
P. Wojciech Zubkowicz SAC 

 
Snad jen malý dovětek pro naši farnost: O Svátku Božího 
milosrdenství, tj. v neděli 8. dubna budou bohoslužby uspořádány 
tak, aby přesto zájemci o svátost smíření měli k ní příležitost přímo 
v den svátku. Zpovídat se bude v sobotu 7. dubna od 17.30 do 17.50 

hod. v Hlubočci a v neděli 8. dubna od 08.15 do 08.50 hod. 

v Kyjovicích a taktéž v neděli po mši svaté v Pusté Polomi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  
 A jaké webové stránky navštívit třeba dnes? V souvislosti 
s předcházejícím článkem nabízím stránky www.slavkovice.cz, na 
nichž se můžete seznámit s historií i současností tohoto poutního 
místa, s formami úcty k Božímu milosrdenství i s přísliby s tím 
spojenými, naleznete zde přehled poutí i běžný rozpis bohoslužeb                  
a zpovídání a mnoho dalšího. Možná to pro někoho bude pozváním 
k zastávce o prázdninových cestách, možná to bude pro někoho 
pozváním k živému setkání s Božím milosrdenstvím… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
  

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravy*                      02/2018 7.257    5.294    1.960 

Na Svatopetrský haléř  02/2018 5.095    9.343    1.480 

Na opravy*                      03/2018 5.591    5.600    2.350 

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

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 po 02.04. – Velikonoční pondělí; mše svaté v 09.00 hod.  

v Kyjovicích a v 10.30 hod. v Pusté Polomi 
 st 04.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 06.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 06.04. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 06.04. – v 18.00 hod. na faře promítání pro scholu: film 

Kráska a zvíře 
 so 07.04. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 so 07.04. – v 18.00 hod. v Hlubočci mše sv. s nedělní platností ze 

svátku Božího milosrdenství 
 ne 08.04. – svátek Božího milosrdenství; mše sv. v Kyjovicích 

v 09.00 hod. a v Pusté Polomi v 10.30 hod. 
 ne 08.04. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 08.04. – 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 

 do ne 08.04. – možnost po bohoslužbách v sakristii odevzdávat 
postničky  – postní pokladničky s postem ušetřenými prostředky 
na pomoc nemocným leprou a tuberkulózou prostřednictvím 
organizace Likvidace lepry 

 pá 13.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 
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 ne 15.04. – při bohoslužbách sbírka na podporu repatriace  
migrantů v zemích Středního východu 

 st 18.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 20.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 so 21.04. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 27.04. až ne 29.04. – soustředění a koncert schol v Hlučíně; 

členky schol a rodiče budou v případě účasti informování 
vedoucími schol 

 ne 29.04. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 
 

„A za co jste tady Vy?“ ptá se vězeňský kaplan. 
„Mladická nerozvážnost.“ 
„Mladická nerozvážnost? Vždyť Vám musí být nejmíň šedesát!“ 
„To jo. Ale mému advokátovi je pětadvacet!“  
 
Koupají se dva ministranti v řece. „Brrrr, ta voda je ale ledová!“ – 
„Taky bych se nekoupal, kdyby mi to naši nezakázali!“  
 
„Honzíku, zase si na na tebe pan farář stěžoval!“  
„Ale tati, to si tak neber. Dneska si stěžuje kdekdo!“  
 
Farář se vzteká: „Kostel prázdný, nikdo nikde. Ani varhaník nepřišel. 
Kdo bude dneska hrát?“ 
Kostelník na to: „Naši s Kanadou!“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. NEPRODEJNÉ! 
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


