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KNĚŽÍM 
 
 
 
 

Na dlažbě katedrály, jak obilné klasy 
jste leželi a nabízeli Kristu život svůj. 

  Nad vámi proseb lidu k nebi zněly hlasy 
   a s nimi splétali jste svoje: „Za nás oroduj!“ 
 
V té chvíli posvátné jste ještě netušili, 
 když k zemi skláněli jste svoji mladou tvář, 
  že jenom rány zrno z klasu oddělily,  
   aby je s láskou přijal Boží Hospodář. 
 
Mnoho ran musí padnout do obilí 
 a vítr plevy prázdné musí odvanout, 
  než vzniknout může kousek chleba bílý, 
   tak potřebný,tak nutný, pro pozemskou pouť. 
 
Vyšli jste s touhou do brázd lidských duší 
 Božího Slova zrno hojně rozsévat. 
  Zůstali k němu mnozí zaujatí, hluší, 
   zamítli Boží pravdu stokrát, tisíckrát. 
 
Nepadla vždycky setba do úrodné země. 
 Tak často ostré trní nebo hořký blín 
  zničily brzo klíčící již sémě 
   a v duši zůstal smutek – marné práce stín. 
 
Po letech kněžské práce dívejte se zpátky. 
 I za ty rány nutno díky vzdáti jen 
  a vložiti je do náručí Matky. 
   Bez ran by úkol klasu zůstal nesplněn. 
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Až listy podzimu zasypou kněžské léto 
 a sklízet úrodu bude Ježíš – Rozsévač, 
  kéž v dlaních vašich zrnem čistým je to,  
   co uloží se tam, kde není žádný pláč. 
 

Václav Zemek 
  
 
 

 

IDEÁLNÍ KNĚZ 
 
 
 

Červen je měsíc kněžských svěcení. Proto také červnové číslo 
farního časopisu je tomuto tématu věnováno. Přicházejí noví kněží. 
Co od nich (i od těch stávajících) čekat? Myslím, že velmi hezky to 
vyjádřil jeden bohoslovec v ministrantském časopise Tarsicius: 
 
IDEÁLNÍ KNĚZ 

 

Nedávný výzkum nashromáždil 
kvality, které lidé očekávají od svého 
kněze, a tato data byla dána do počítače. 
Výsledek ukázal, že perfektní kněz má 28 
let, je vysoký, štíhlé a atletické postavy                    
a pohledný. Káže přesně 10 minut, běžně 
zavrhuje hřích a sociální zvrhlost, ale nikdy 
nikoho nenaštve. Pracuje bez únavy od 
6.30 ráno do 23 do večera, pracuje za 
minimální mzdu, nosí pěkné oblečení, 
kupuje dobré knihy, vozí se v nádherném 

autě a dává polovinu svého platu na chudé. Je to člověk neomezené 
trpělivosti, jemnosti a laskavosti, ale je silný a pevný vůdce. 
Odevzdává se kompletně druhým, ale nikdy není příliš blízko                          
k nikomu, aby se nedostal do řečí. Má horoucí touhu pracovat                        
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s mladými, ale stráví celý svůj čas se seniory. Celý den navštěvuje 
farníky, utěšuje nemocné a truchlící. Také pracuje pro církevní 
scholu, ale je vždy v presbytáři, kdykoliv ho někdo potřebuje. Je to 
člověk hluboké spirituality se širokým rozhledem a vědomostmi, ale 
praktik stojící nohama pevně na zemi. Dále je schopný správce, 
finanční génius, moudrý poradce, architekt a stavitel. 

 
Opravdu z nás nebudou kněžští batmanové ani robokopové. 

Naším cílem a snahou je spíš být Božím nástrojem. To není rezignace 
na naše lidské úsilí. Samozřejmě, že chceme být tím nejlepším 
nástrojem, ale vždy je potřeba si uvědomit, že jsme v těch nejlepších 
rukách a že naším životním cílem je nepřekážet Bohu v tom, co chce 
skrze nás učinit. 

Jiří Dyčka 
 
 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 
 
 

V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme se vydali na 
cestu s člověkem, a to na cestu s těmi nejbližšími, na cestu s těmi, se 
kterými nás pojí pokrevní pouto. 
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4. přikázání mluví především o vztazích v rodině. Dnes se 
zaměříme na vztah dětí k rodičům. S oblibou se školáků i třeba 
biřmovanců ptávám, jak dlouho děti zavazuje  4. přikázání. Do 18-ti 
let? Méně? Více? S potěšením pak vnímám, že mnozí z nich si 
uvědomují, že 4. přikázání zavazuje člověka stále – po celou dobu 
života rodičů a dokonce i po jejich smrti. Vždyť rodiče jsou jedněmi 
z našich největších dobrodinců. 

Pro nedospělé dítě jsou rodiče Božími zástupci na zemi. 
Nedospělé dítě vůči svým rodičům tedy zachovává  3 skutečnosti: 
ÚCTU, LÁSKU a POSLUŠNOST. Když se dítě stane dospělým, jedna 
z těchto tří záležitostí vypadne, a to je poslušnost. Dospělý člověk již 
nemusí své rodiče poslouchat. Měl by jim však minimálně 
naslouchat: Měl by jejich slova, rady, přání, apod. alespoň 
vyslechnout a zamyslet se, zda-li je možno v těchto věcech vyjít 
vstříc. Striktní poslušností však dospělé dítě vůči svým rodičům již 
vázáno není. Ostatní  2 skutečnosti však zůstávají: ÚCTA a LÁSKA. Ty 
bychom si vůči rodičům měli zachovat po celý čas jejich života i po 
jejich smrti. Jsou jedněmi z našich největších dobrodinců. 

Zvláštní oblast pak tvoří vztah dospělých dětí ke svým starým 
a nemocným rodičům. Hezky to znázorňují dva obrázky v učebnici 
náboženství pro 3. třídu (viz předcházející strana): Na jednom z nich 
jsou rodiče, kteří v náručí drží miminko. Na vedlejším obrázku je 
dospělý muž, který oběma rukama objímá stařenku a stařečka. 
Rozumíme… 

Není hezké, když děti svoje staré a nemohoucí rodiče ze 
sobeckých důvodů „odkopnou“ do Domova důchodců a přijdou je 
navštívit, jen když mají důchod.  

O vztahu k rodičům vypovídají i jejich hroby. A přece: Žádný 
pomník, žádná kytice na rakvi ani věnec před ní už nenahradí tu 
lásku, která nebyla projevena za jejich života. To kéž máme na 
paměti všichni, kterým rodiče Pán Bůh na této zemi ještě 
ponechává… 
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PTALI JSTE SE 
 
 
 

Dotaz pro toto číslo časopisu je krátký, o to delší bude 
odpověď . Jsou nějaká pravidla pro fotografování nebo natáčení 

v kostele (svatby, křtiny, apod.)? 

 

Ano, jsou.  Hlavním pravidlem je nevyhazovat kněze od 
oltáře . Ale vážně: Opravdu se občas stávalo, že někteří 
fotografové či kameramani (zvláště ti kostela a liturgie neznalí)  
působili docela rušivým dojmem. Proto náš otec biskup vydal 
instrukce pro fotografy, které my kněží dáváme těm, kdo mají fotit či 
natáčet při bohoslužbách a obřadech v kostele. Zde je jejich přehled, 
plné znění naleznete na webových stránkách naší farnosti: 
https://fpp.lightfaith.eu/data/fotografovani_kostel.pdf.  
Můžete s nimi zamýšlené fotografy včas seznámit.  

 
1. Liturgický prostor kostela je pro věřící něčím posvátným. Vyjadřují 
to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. 
Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografu, neboť se 
v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má 
eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu!  
2. V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro 
kněze a ministranty kolem oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi 
jako na jeviště divadla).  
3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co 
nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. 
Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu 
nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě 
probíhá.  
4. K obecným zásadám by mělo patřit:  
- je slušnost představit se knězi před obřadem, oznámit mu 
skutečnost fotografování a seznámit se přitom s průběhem obřadu  
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- dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele  
- zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu  
- fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na 
minimum a spíše po stranách  
5. Vhodné okamžiky jsou:  
- při příchodu k oltáři a úvodní okamžiky mše svaté (uvítání apod.)  
- v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa 
nejméně rušivá  
- přinášení darů chleba a vína k oltáři  
- speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování 
žehnaných předmětů – tyto si nejlépe ujasnit před samotným 
obřadem  
- při modlitbě Otče náš  
- závěrečné obřady, požehnání  
6. Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:  
- čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří             
k nim také zpěv žalmu po 1. čtení, který je také slovem Písma 
svatého; pokud fotíme osobu lektora, který přichází číst, je potřeba 
ji zachytit hned na začátku nebo po skončeném čtení  
- kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, 
když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako             
u lektora čtení  
- ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz 
pozdvihuje hostii a kalich  
- okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání; pro věřícího je to chvíle 
příliš intimní 
7. Prosím také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných 
předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení. 
Budu vděčný, když přijmete tato slova s pochopením, aby i s Vaší 
účastí byla liturgie opravdu krásná a Vaše služba přinesla kýžené 
ovoce. 

František Václav Lobkowicz 
biskup ostravsko-opavský 
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LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
 
 

A jaké webové stránky navštívit dnes? Možná www.liturgie.cz. 
Naleznete na nich průvodce podstatou i udílením svátostí                            
a svátostin, liturgii mše svaté, aktuální liturgický kalendář včetně 
bohoslužebných textů daného dne a spoustu dalšího. Proč 
nakouknout právě na tento web? Liturgie je vrchol, k němuž 
směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její 
síla. 
 
 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SETKÁNÍM SCHOL 
 
 
 

V pátek 27.4. potkávám 6 holek z pustopolomské scholy, všeci batoh 
na zádech... 
"Kam se to chystáte?" nedá mi má zvědavost.  

"Na akci Řekni to písní, do Hlučína." 
Vidím, jak jsou ověšeni spacáky a karimatkami: 
"A to tam budete i spát? A co tam vlastně budete všecko dělat?"  

"Zpívat, jíst a spát. Jednoduché, že?" 
"A co vás to napadlo jet někam zpívat, jíst a spát? Co je to vlastně za 
akci?" 

"Je to setkání schol našeho děkanátu na celý víkend a máme 
krásný společný cíl - spojit své hlasy a secvičit velký koncert a na ten 
jsou všichni zváni. No, a když se sejde něco přes 100 zpěváků 
různého věku, je to celkem dřina. Takže se zpívá, popřípadě jí a spí. 
Výjimkou bude sobota, kdy na 1,5 hodinu můžeme přestat zpívat               
a odskočíme si zahrát ven hry, něco tvořit nebo poslechnout si 
přednášky. Jednu z nich bude mít i o. Lukáš Engelmann. Jó a navečer 
je slíbená hodinová adorace s o. Vítkem Zatloukalem. " 
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"A to se bude na koncertě jen zpívat? Co hudební doprovod, počítá 
se s ním?" 

"To si piš! Představ si klidně celý orchestr - několik houslí, 
violoncello, flétny, bicí, klávesy, kytary, dokonce kontrabas. Tak 
přesně takový tam bude." 
"Vypadá to na velikou věc." 

"Kterou budeš určitě chtít taky zažít! Takže se uvidíme                     
v neděli 29.4. v 15,30 hod v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. 
Uslyšíš 9 písní, z toho 2 anglicky a 1 dokonce ve svahilštině. Tu si 
určitě nenech ujít. Zjistíš, jak krásná a živá může být modlitba Otče 
náš v jazyce východní Afriky. Věřím, že až přijedeš domů, tak si ji 
budeš pouštět i několikrát denně. Její název je Baba yetu a najdeš ji 
na YouTube." 
No, nedá se jinak, musím se přijet podívat... 
(Dodnes si píseň Baba yetu několikrát denně pouštím, měla 
pravdu....). 
https://www.youtube.com/watch?v=c98EFMJwGKA  
 

Pavla, Marie a Anežka Tvarůžkovy 
 
 

 

 

PODĚKOVÁNÍ Z LIKVIDACE LEPRY 
 
 
 

Částkou 14.470 Kč z výnosu postniček jsme letos podpořili organizaci 
Likvidace lepry, která pečuje o nemocné tuberkulózou a leprou. 
Dostali jsme toto poděkování: 
 
Vážený pane faráři, milí bratři a sestry v Kristu, 
papež František při jedné příležitosti řekl, že: „láska otevírá naše oči                     
i srdce". Upřímně Vám děkujeme, že nezavíráte ani oči ani srdce 
před bolestí druhých a pomáháte nemocným trpícím 
malomocenstvím a rezistentní tuberkulózou. 
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Skutečnost, že velká část dárců podporuje dílo Likvidace lepry již po 
mnoho let, je pro nás velkým povzbuzením a potvrzením, že cesta, 
kterou se před mnoha lety vydala skupinka nadšenců 
shromážděných okolo manželů Holých, je správná. I oni chtěli 
otevřít oči i srdce pro ty, kteří si sami pomoci nemohou. 
Na webových stránkách i v pravidelně vydávaném bulletinu Misionář 
malomocných se snažíme zprostředkovat Vám, našim dárcům                      
a sympatizantům, maximum informací o činnosti LL. Sobota                        
2. června může být příležitostí osobně Vám za veškerou podporu 
poděkovat. Upřímně Vás proto zveme na Sedmou národní pouť 
přátel Likvidace lepry do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté 
Hoře u Příbrami. 
S pozdravem a požehnáním 

P. Stanislaw Góra 
 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 čt 31.05. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  

a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností 
 pá 01.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 01.06. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 01.06. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření 
 ne 03.06. – při všech bohoslužbách slavnost Těla a Krve Páně 
 ne 03.06. – při všech bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na stavbu Komunitního centra 
 ne 03.06. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 03.06. – 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 
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 ne 03.06. – odpoledne výlet dětí a mládeže z náboženství na 
Bobovou dráhu do Hei-parku v Tošovicích u Oder; rodiče                          
a školáci jsou informováni zvláštním listem 

 po 04.06. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 st 06.06. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 08.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku 

společná při mši svaté v Kyjovicích v 18.00 hod. 
 od ne 10.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 

zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2018 v Pusté Polomi 
 ne 10.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple 

sv. Antonína za Pustou Polomí 
 st 13.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 15.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově  
 pá 15.06. – v 18.00 hod. a ne 17.06. – v 09.00 hod. v Kyjovicích 

mše sv. ze slavnosti sv. Víta, hlavního patrona obce a kaple 
(patrocinium) 

 ne 17.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se 
slavností 1. sv. přijímání 

 ne 17.06. – při bohoslužbách sbírka na křesťanskou televizi NOE 
 st 20.06. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 29.06. – pro školáky a jejich rodiny zakončení školního roku; 

Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost 
k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše 
svatá; po mši svaté na farní zahradě táborák s opékáním 
špekáčků a s programem; špekáčky, chléb a pití s sebou!!! 

 ne 01.07. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  
a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 

 ne 01.07. – vyjde další číslo farního časopisu 
 po 02.07. – Diecézní setkání dětí na Prašivé; téma: Tvoříme 

mosty; účast ve skautské partě a po vlastní ose; více informací 
na http://kpc.doo.cz/prasiva-diecezni-setkani-deti/tvorime-
mosty-prasiva-2018/. 
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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 


