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MODLITBA V TEMNOTÁCH 
 
 

 
 

Dobrý Bože,  
Ty vidíš moji nejistotu a tápání.  
Bojím se, co bude dál.  
Mám velké pochybnosti,  
nevím si se sebou rady,  
nedokážu se vyrovnat se svými starostmi.  
 
Dívám se na všechno příliš svýma očima.  
Trápí mne můj nezdar, jsem plný zklamání.  
Je mnoho lidí kolem mne, kteří žijí bez Tebe  
a strhávají také mne.  
Nemám dost sil k modlitbě,  
padá na mne tíseň,  
vždyť moje pochybnosti jsou velké.  
 
Prosím, dej mi znovu poznat Tvou milost,  
posilni mou víru a veď mne po Tvé cestě.  
Ty jsi poslal Ježíše Krista na svět,  
aby hledal a spasil ztracené a zahynulé.  
Dej mi oči otevřené pro Tebe a pro Tvou slávu.  
Amen. 

 

 

„Bůh křesťanů je Bohem proměňování: Vhodíte do Jeho klína 

svou bolest a On ji vymění za pokoj. Vhodíte tam zoufalství               

a vidíte, jak místo něho vzchází naděje.“ 

 

sv. Pio z Pietrelciny 
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DEN ZAČÍNÁ NOCÍ 
 

Tak jako základy domu, tak i počátek všeho bývá skrytý                    
v temnotě. Budoucí podoba stromu či květiny je ukrytá pod 
skořápkou zrnka, v temnu země, kde čeká po mnoho dní, než první 
klíček spatří světlo světa. I život člověka začíná v temnotě lůna                       
a teprve po devíti měsících se před ním otevře svět. I den začíná nocí 
- o půlnoci, při největší tmě, v židovské tradici dokonce již po západu 
slunce, kdy zaniká světlo dne předchozího - tam se klade do země 
semínko dne nového. A novému jaru předchází tma a chlad zimního 
období, kdy pod sněhem vše odpočívá a připravuje se na nový pří-
chod světla. Také člověk se nočním spánkem připravuje na nový den 
a úkol, který je mu svěřen vykonat. 

Tma, noc, chlad nejsou jen nepříjemnou součástí života, ale 
nutným dílem, který připravuje vstup do nového dílu života: ať už je 
to den, jaro či konkrétní podoba toho, co v sobě nese život. 

Jeden biblický žalm říká: „Kdo sejí v slzách, žnout budou                   
s jásotem. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí: Přijdou 
však s jásotem a přinesou své snopy." A spisovatel Bruno Ferrero ve 
své knize Deset slov o víře pokračuje v podobném duchu:  

„Den začíná večerem, teprve po noci přichází ráno... Doba 
temnoty, utrpení, strachu a pochyb, zimy a chladu vždy přichází jako 
první, je však počátkem, nikoli koncem. Tato symbolika noci, světla 
a dne je rozhodující odpovědí na existenci zla, bolesti a katastrof, 
které nás dnes sužují. Bůh má čas ve svých rukou a po zdánlivé 
nekonečné době tmy a znepokojivých zkušeností bude bezpochyby 
následovat jasný a radostný den." 

Jeho slova shrnují to, co můžeme očima víry vyčíst v symbolu 
přicházejícího jara. Přímo před očima se nám bude postupně 
vykreslovat obraz naděje pramenící z naší víry: temnota a chaos se 
mění v nový počátek, v němž život je silnější než smrt.  

P. Jan Vecheta 
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VELIKONOCE 2019 
 

Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu v světlo promění! 
 
Tato slova velikonoční liturgie jsou 
mým velikonočním přáním každému 
z nás.  
 
Pojďme tuto zkušenost připravit i prožít… 
 
 
 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY:  

 
 

Hlubočec Čt  11/04 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice Pá 12/04          1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom Ne 14/04 1400 – 1600 h.           (bez cizího zpovědníka) 
Pustá Polom Po 15/04 0630 – 0650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom St  17/04 1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv.  

                                                            (jen cizí zpovědník) 
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                

se již zpovídat nebude!!! 

 

 

 SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

 

 Květná 
neděle 
14/04 

Zelený 
čtvrtek 
18/04 

Velký 
pátek 
19/04 

Bílá  
sobota 
20/04 

Velik. 
neděle 
21/04 

Velik. 
pondělí 
22/04 

P. Polom 1030 1800 1500 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec 1800    1800  
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

V naší vzdělávací rubrice na pokračování jsme otevřeli                          
5. přikázání Desatera: Nezabiješ! Zabývali jsme se ochranou života 
od jeho úplného počátku. Na toto téma jsme také minulou neděli 
slyšeli pastýřský list našich biskupů. Jako přílohu pastýřského listu 
jsme dostali ještě několik (nejen) statistických informací. Pojďme se 
s nimi dnes seznámit: 

 
Umělé potraty 
• Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišly podle Českého 
statistického úřadu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí. 
• V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených 
dětí. 
• Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma 
dětmi (32,0 % v roce 2016). 
• Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR 
udává 80% žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem 
(partner, zaměstnavatel, ekonomika). 
• V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální 
antikoncepce. Nelze zjistit počty raných potratů způsobených 
postkoitální antikoncepcí (např. Postinor), či běžnou hormonální 
antikoncepcí, jejímž druhotným efektem je ztížení zahnízdění 
počatého  dítěte v pátém  dnu po početí. 
• Pomoc v těhotenství nabízí: linkapomoci.cz, 
                                                   nesoudimepomahame.cz 
• Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) - lpp.cz, cenap.cz 
 
Asistovaná reprodukce 
• Ročně se narodí 4,5 tisíce dětí prostřednictvím asistované 
reprodukce. 
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• Podle ÚZISu připadá průměrně 10 zničených lidských embryí na 
jedno narozené dítě. Další desetitisíce embryí jsou zmraženy                       
v tekutém dusíku - hovoří se o zmražené generaci. Po desetileté 
expirační lhůtě jsou zmražená embrya zničena. 
• Gynekologové a urologové prakticky přestali léčit příčiny 
neplodnosti a páry jsou automaticky odesílány do center asistované 
reprodukce. 
• Dopady technik asistované reprodukce (např. kryokonzervace) na 
zdraví dětí nejsou sledovány a probíhá na nich neohlášený 
experiment. 
• Pomoc formou léčby příčin neplodnosti nabízí: cenap.cz 

 
Doplňující informace 
•  Modlitby za nejmenší - více než tři tisíce věřících se denně modlí 
za obnovu kultury života v naší zemi — modlitbyzanejmensi.cz 
• Národní pochod pro život a rodinu se bude konat v sobotu 
velikonočního oktávu 27. dubna 2019 v Praze - pochodprozivot.cz 
 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

A opět v vašim dotazům. V tom dnešním žádáte o vysvětlení, jaký je 

rozdíl mezi svátostí a svátostinou. 

 

Řečeno jednoduše: Svátost je cosi 
podstatně většího. V církvi vyjmenováváme 
7 svátostí: křest, biřmování, Eucharistie, 
svátost smíření, svátost kněžství, svátost 
manželství a svátost pomazání nemocných.  
Kdykoliv jsou slaveny tak, jak je zamýšlí 

církev, působí v nich a skrze ně přímo 

Kristova moc a moc Ducha Svatého. 
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Svátostin máme mnoho. Patří k nim především žehnání osob                      
a nejrůznějších věcí a míst (křížky, medailky, růžence, obrázky, ale 
také třeba automobily, domy, byty, pracoviště, apod.). Mezi velmi 
známé svátostiny se řadí třeba svěcená voda či popelec. Svátostiny 

neudělují přímo milost Ducha Svatého. Jsou jen „pouhou“, leč 

velmi významnou(!!!) prosbou církve, která vyprošuje Boží pomoc                   

a ochranu těm, kdy svátostiny zbožně přijímají. 

 

Rozdíl mezi svátostí a svátostinou se dá jednoduše přirovnat 
k základní potravě, jakou je třeba chléb a další pestrá a vyvážená 
strava, a k doplňkům potravy, jako jsou např. vitamíny nebo 
minerály v tabletkách. Ty pomáhají taky. Ale chléb a pestrou                       
a vyváženou stravu nenahradí.  
 
 
 

 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

Pojďme se opět věnovat jednomu vámi zadanému méně 
známému pojmu používanému v církvi. Dnes jím bude preface. 

 
Preface je součást mše svaté. Je to část eucharistické 

modlitby před proměňováním.  

 

Má tři části. Začíná nádherným dialogem. Kněz ujišťuje 
přítomné: „Pán (je) s vámi!“ A lidé ujišťují kněze: „(Je) i s tebou!“ 
Když je Pán s námi, má naše srdce směřovat k němu. Proto kněz 
volá: „Vzhůru srdce!“ Lidé odpovídají (vědí, co?): „Máme je u Pána!“ 
U jakého Pána? U Otce, který mě má rád, záleží mu na mě, doslova 
čeká na mě, až jej oslovím. Takovému Bohu máme děkovat                         
a oslavovat ho. Proto kněz volá: „Vzdávejme díky Bohu, našemu 
Otci!“ A lidé odpovídají: „Je to důstojné a spravedlivé“, tak to má 
být, tak se to patří! 
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Pak kněz, který předsedá celému shromáždění, ve vlastním 
textu preface chválí Boha a děkuje za jeho mocné činy vykonané 
v dějinách spásy. Děkujeme za vše – za Krista, za svaté, za svět. 
Tento text je proměnný a týká se zpravidla tajemství právě 
prožívané doby, svátku či hlavní myšlenky liturgie dne. Tato část je 
chvalozpěvem a díkůvzdáním za Boží dary. Je vyjádřením: „Bože, 
vím, kým pro mě jsi. Mám Tě rád a vím, za co.“ Není to ale jen 
chvalozpěv. Je to i závazné slovo. Říct někomu, koho mám rád, co 
pro mě znamená – to je zavazující a měl bych podle toho jednat. 

Závěrečný chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, 
nebe i země jsou plny Tvé slávy…“ se zpívá nebo recituje společně. 
Tento chvalozpěv nezpívá pouze lid shromážděný na bohoslužbě, ale 
spíše se tento lid přidává ke zpěvu andělů a všech svatých před 
vítězným Beránkem, který sedí na Božím trůně. Je to také znamením 
toho, že liturgie, mše svatá, eucharistická modlitba nejsou naším 
dílem. Ale my se pouze přidáváme k nebeské liturgii. 

Celá tato modlitba preface je vlastně adventním 

očekáváním, kdy upínáme své oči k Pánu a s touhou, aby přišel.               

A dokud nepřijde na konci věku podruhé ve slávě, my tímto 

způsobem budeme svolávat Boží slávu na zem a oslavovat jeho 

jméno a jeho spasitelský čin. 

Je to fakt nádherná část mše svaté. Vzpomeňme si na její 
význam, kdykoliv ji budeme prožívat… 

 
 
 

 

PODĚKOVÁNÍ Z MARY´S MEALS 
 

Chvála Kristu, 
jménem české pobočky mezinárodní charitativní organizace 

Mary's Meals a všech dětí, kterým tímto pomáháte, Vám srdečně 
děkujeme za štědrý finanční dar našemu projektu „Jídlo do 
základních škol" v těch nejchudších částech světa. 
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Díky Vašemu daru již nebude hladovět dalších 68 dětí! 
Váš dar bude použit na zajištění kvalitního školního 

stravování pro děti po celý školní rok. Děti, zaměstnanci                                
a dobrovolníci ve školách, kterým společně pomáháme, jsou vděčni 
za Vaši podporu a děkují Vám za ni. 

Pokračování v této práci je možné pouze díky velkorysosti 
dárců Mary's Meals. Velice oceňujeme Vaši podporu a doufáme, že 
pocítíte skutečnou hodnotu Vaší pomoci, se kterou jste přispěli                      
k tomuto dílu. S pomocí laskavých jednotlivců a skupin, jako jste Vy, 
jsme schopni pomoci mnoha dalším dětem, které čekají na tuto 
pomocnou ruku. Společně měníme životy. 

Mary's Meals dnes zajišťuje jídlo pro více než 1.361.000 dětí 
a její činnost se neustále rozrůstá. 

Jsme Vám velice vděčni za podporu a srdečně Vás zdravíme. 
 

Ing. Marián Janov a Bc. Lucy Nečesalová 

 
 

 

DVĚ POZVÁNÍ 
 

Pro Ty, kdo jste v říjnu nemohli:  
Ráda bych Vás pozvala na přednášku o celosvětovém hnutí 

Mary’s meals a promítání dokumentu Child 31, které se uskuteční 
v rámci opavského kulturního festivalu Další břehy. Letošní 
festivalové téma je Cesty ke štěstí. 

Součástí programu bude benefiční koncert dětského sboru 
Domino a výstava prací výtvarného oboru dětí ZUŠ Vladislava 
Vančury Háj ve Slezsku, která bude k rozebrání. 

Akce s názvem „Bouda, která krmí milion dětí“, se uskuteční 
VE ČTVRTEK  25.4. 2019  V 17 H  V PROSTORÁCH  MULTIFUNKČNÍHO 
DOMU VODÁRENSKÁ VĚŽ V OPAVĚ NA NÁDRAŽNÍ ULICI. 

Bude také možnost podpořit dobrou věc, k dispozici bude 
sbírková pokladnička. 
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A ještě jedna pozvánka: 1. dubna 2019 se otevírá 
přihlašování na KATOLICKOU CHARISMATICKOU KONFERENCI, 
která se uskuteční v prostorách Výstaviště BVV v Brně ve dnech 10. - 
14. 7. 2019  

Pozvání zatím přijal P. M. Zamkovský - misionář ze Slovenska.  
Program a přihlášky najdete od dubna na konferenčním 

webu: konference.cho.cz 
Pokud potřebujete načerpat povzbuzení, potkat zajímavé lidi 

a více poznat svého Pána, vřele doporučuji. 
Marcela Tvarůžková 

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 ne 31.03. – pravděpodobně (dle počasí) venkovní Křížová cesta 
v Bílovci (nově vybudovaná) zvláště pro rodiny s dětmi; sledujte 
nedělní ohlášky!!!; v P. Polomi v tom případě Kř. cesta nebude! 

 st 03.04. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 
rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Vy jste moji přátelé 

 čt 04.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 05.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; 
předvelikonoční návštěvy; nahlaste prosím ty, kdo nejsou 
navštěvováni pravidelně a o svátosti před svátky stojí  

 pá 05.04. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace  

 pá 05.04. – v 18.45 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma bude upřesněno 
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 pá 05.04. až ne 07.04. – Diecézní setkání mládeže ve Frýdku; 
zájemci o účast obraťte se pro bližší informace na svého faráře 

 ne 07.04. – při bohoslužbách sbírka na Komunitní centrum  
 st 10.04. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Vy jste moji přátelé 
 st 10.04. – v 19.00 hod. na faře přezkoušení biřmovanců 
 čt 11.04. – v 17.15 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 

smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
 Předvelikonoční svátost smíření, bohoslužby Svatého týdne                 

a Velikonoc – viz str. 4 
 ne 14.04. – bohoslužby s žehnáním ratolestí; ratolesti si 

přeneste a nechejte u sebe 
 st 17.04. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Vy jste moji přátelé 
 čt 18.04. – dopoledne cesta ministrantů do katedrály v Ostravě 

na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; 
společná oslava svátku kněží; bližší informace - na zvl. listu  

 čt 18.04. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 v noci ze Zeleného čtvrtku 18.04. na Velký pátek 19.04. – 
v kostele v Pusté Polomi celonoční tichá adorace; adorace bude 
pokračovat do pátečních 12.00 hod. 

 pá 19.04. – ve 13.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Velkého pátku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 so 20.04. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 

 ne 21.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
 ne 21.04. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi průvod  

beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést do 
průvodu na začátku mše svaté 

 ne 21.04. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
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 pá 26.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 

 ne 28.04. – svátek Božího milosrdenství; mše sv. v Kyjovicích 
v 09.00 hod., v Pusté Polomi v 10.30 hod. a v Hlubočci v 18.00 h.; 
příležitost ke sv. smíření v Kyjovicích od 08.15 do 08.50 hod., 
v Pusté Polomi po mši svaté, v Hlubočci od 17.30 do 17.50 hod. 

 ne 28.04. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

 pobožnost Křížové cesty bývá během postní doby                      
(není-li oznámeno jinak) o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h., 
v Hlubočci a v Pusté Polomi ve 14.00 hod., v Podvihově v pátky 
v 16.30 hod. 
 
 

 

 

BAVÍME SE SE CÍRKVÍ 
 

Na konci mše se kněz ptá: "Kolik z vás odpustilo svým nepřátelům?" 
Ruku zvednou všichni, kromě jedné staré paní. 
"Paní Jonesová, vy svým nepřátelům neodpustíte?" 
"Já žádné nemám." 
"To je velice neobvyklé, paní Jonesová. Kolik vám je let?" 
"Devadesát osm," odpoví stará paní. 
"Paní Jonesová, mohla byste jít sem dopředu a povědět nám, jak 
někdo může žít 98 let a nemít na světě nepřítele?" 
Stará paní se s námahou zvedne, přicupitá ke knězi, 
otočí se k shromáždění a praví: 
"Já ty sígry přežila..."  
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