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Mnohý člověk má čisté svědomí 
jen proto, že má slabou paměť… 

(Schopenhauer) 
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PROSBA O ČISTÉ SVĚDOMÍ 
 

Proti tobě samému jsem zhřešil,  

spáchal jsem, co je zlé v tvých očích.  

Odvrať svou tvář od mých hříchů,  

zahlaď všechny moje nepravosti.  

Stvoř mi, Bože, čisté srdce,  

obnov v mém nitru  

pevného ducha. 

Žalm 51, 6; 11-12 
 
Svatý Bože, před Tebou člověk neskryje žádný hřích.  
Ty vidíš mé otupělé svědomí a nelásku k Tobě i k lidem.  
Vím, že musím nést následky svých vin,  
ale nechci zůstávat sám ve svém soužení.  
 
Pokorně prosím, odpusť mi.  
Prokaž mi tu milost,  
abych lépe poznal, jaký skutečně jsem.  
Dej, ať si znovu uvědomím, jak moc Tě potřebuji.  
 
Děkuji Ti, že ve svém Synu jsi mi ukázal cestu,  
která vede ze zahynutí k životu,  
z nepokoje k pokoji,  
ze zoufalství k naději.  
 
Ujisti mne, že o mně víš,   
že jsem ve Tvé ruce.  
Učiň moje svědomí citlivé  
a naplň moje srdce pokojem a radostí.  
Amen. 

Brněnská tisková misie – Volám k Tobě, Bože 
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KAMÍNEK UVÍZLÝ V BOTĚ 
 
V mojí cimře spalo jednadvacet kluků. Smrad je slabé slovo. Cimra 
čtyřikrát pět metrů, dveře zavřené. Spal jsem nahoře na třípatrové 
posteli, kluci pode mnou, všecko smrdělo. Lehnu si doleva, smrad. 
Otočím se doprava, zase smrad. Dám vám dobrou radu: Musíte spát 
uprostřed, pak vás ten stoupající smrad zvonovitě obchází. Snažil 
jsem se dýchat pusou a usnout. 
Ráno jsem se vzbudil a štípaly mě oči. 
To není možné, pomyslel jsem si. 
Povídám jednomu z kluků: 
„Mariáne, ukaž mi nohu!" 
Měl nohu obvázanou špinavým obvazem. Nejsem fajnovka, ale 
jedno mi to nebylo. Na patě měl díru, že bych jí protáhl pětikorunu. 
Převázal jsem mu to. 
„Co se ti stalo?" 
„Víš, faráři, otec mi zemřel už dávno, neznal jsem ho. Učil jsem se na 
samé jedničky, mamka mi umřela šest týdnů před maturitou." Ten 
muž se tak spustil, že začal pít, stal se bezdomovcem a farář v Čadci 
mu řekl: „Jdi do Žakovců ke Kuffovi." 
Tak šel, sto osmdesát kilometrů pěšky. Putoval několik týdnů. „Víš, 
faráři, neměl jsem ponožky, bylo minus dvaadvacet a spadl mi tam 
kamínek." 
„A proč sis ho nevyndal?" 
„Byl jsem opilý. Kdybych se zastavil a vyndal si ho, zmrzl bych." 
Jeden nevyndaný kamínek. Z kamínku otlak, z otlaku infekce,                       
z infekce gangréna, kvůli gangréně mu uřízli nohu. 
To, co způsobí jeden uvízlý kamínek v botě, způsobí ti v duši jeden 
při zpovědi nevyznaný hřích. Můžeš mít sto kamínků, když přijdeš ke 
zpovědi, všecky jsou pryč. Bůh všecky zničí. Dej si pozor na to, aby 
ses dobře vyzpovídal. Ať ti v tom Pán Bůh žehná! 

P. Marián Kuffa 
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MOC ROZHŘEŠENÍ 
 

Musím přiznat, že na začátku mého 
kněžského života jedna zpověď mě až do 
konce poznamenala.  
 
Já jsem byl tehdy mladý kněz, právě 
vysvěcený za kněze, namyšlený. Myslel 
jsem si, že všechno vím, měl jsem 
teologické odpovědi, sypal jsem je z rukávu 
a přišel ke mně mladý člověk na zpověď se 
svými nevyřešitelnými otázkami a trápením.  
 

Vyprávěl mi, plakal, byl úplně uplakaný, byl to ztracený člověk. A já 
ve své namyšlenosti jsem mu dal z rukávu jeden recept, potom 
druhou radu, třetí. Nic nefungovalo. Cokoliv jsem řekl, nic to 
nevyřešilo. Trvalo to nějaký čas a když jsme po dobu té hodiny - a já 
jsem vlastně vyprázdnil tu všechnu teologickou moudrost,- už jsem 
nic neměl, a chtěl jsem to už řešit tak, že jsem už neměl nic v 
rukávech, a tak jsem řekl: „Dobře, dám vám rozhřešení. Skončíme 
tuto svatou zpověď". Já jsem pozvedl ruku nad jeho hlavu a začal 
jsem vyslovovat formulku rozhřešení, kterou vyslovuje kněz.  
 
A svým zrakem jsem spatřil tu změnu na jeho tváři. Z uplakaného, 
depresivního člověka a z té ztracené tváře se proměnil na 
radostného a šťastného. Já jsem dokončil tu formulku, on vyskočil, 
odešel rozradostnělý a já jsem byl zmatený, protože všechno to, co 
jsem měl, mu nepomohlo. A poprvé mi bylo jasné, že nepůsobím já, 
ale Boží milost. Skrze službu a svátost vstupuje do lidské duše a mění 
ji. A to mě až do konce poznamenalo, protože vizuálně mi bylo úplně 
jasné, co dělá Bůh ve svátosti zpovědi. 

P. Ante Vučkovič 
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ZPOVÍDÁ SE 
 
P. Benedikt Holota v jedné své knize uvádí tuto myšlenku: Jak je 
krásné, když přijdeš do kostela, odhrneš záclonku zpovědnice                 
a objevíš, že za ní nejsou košťata a kýble, ale sedí tam zpovědník… 
 

Ano, i v naší farnosti se pravidelně zpovídá před bohoslužbami.  
Jste zváni…. 
 

DEN MÍSTO 

ČAS 

zimní letní 

pondělí Pustá Polom                  6:30 – 6:50 

středa (mimo prázdniny) Pustá Polom 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50 

čtvrtek Pustá Polom 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50 

pátek Kyjovice 16:30 – 16:50 17:30 – 17:50 

neděle Hlubočec 7:00 – 7:20 

 
Ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci se nezpovídá v Pusté Polomi, ale 
v Hlubočci od 16.30 do 16.50 hod., v letním období od 17.30 do 
17.50 hod.  
 

O 1. pátku v měsíci se zpovídá v Kyjovicích od 16.00 do 16.50 hod.,             
v letním období od 17.00 do 17.50 hod. 
 

Aktuální změny bohoslužeb, a tedy i příležitostí ke sv. zpovědi, 

taktéž mimořádné možnosti sledujte v ohláškách a na vývěskách. 
  

Svátost smíření nebo duchovní rozhovor je možno domluvit podle 
potřeb též individuálně, pro nemocné také doma. 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

Po malé přestávce opět pokračujeme v našem cyklu 
systematických zamyšlení nad Desaterem Božích přikázání. 
Zůstáváme u 5. přikázání „Nezabiješ!“. Zamýšleli jsme se nad 
ochranou či likvidací života v jeho úplném počátku a úplném závěru. 
Dnes něco o opačném extrému: o vyrábění života skrze UMĚLÉ 
OPLODNĚNÍ, které též bývá chápáno jako velmi závažný hřích. 

Je nezpochybnitelné, že jednou z největších bolestí mnoha 
párů je neschopnost početí dítěte přirozenou cestou. Jak ovšem 
také připomíná Katechismus katolické církve (2378), dítě není něco, 
co se rodičům dluží. Dítě je dar. Nelze mluvit o „právu na dítě“. 
Naopak: Dítě má právo být plodem láskyplného spojení rodičů a ne 
jen laboratorních technik. 

V čem je problém? Bude dobře sestoupit ke kořenům. Čím to 
je, že tak dramaticky stoupá počet neplodných párů? Mládeži často 
říkávám, že žijeme „v Kocourkově“. Lij pod jabloň několik (desítek) 
let prostředek proti jablkům, a pak se div, když ti jabloň nebude 
rodit, až o to budeš stát! „Huntuj“ si několik (desítek) let tělo 
hormonální antikoncepcí, a pak se div, že s plodností je problém, 
když o děti budeš stát! 

Asi největší problém je v tom, že málokdo ví, co se při 
umělém oplodnění děje. Z pohledu ochrany života je 
nejproblematičtější to, že se odebere a oplodní více vajíček. 
Nejnadějnější embrya se vpraví do těla ženy, zbytek se vyhodí nebo 
zmrazí. Viděl jsem článek s nadpisem: „Máš bráchu v mrazáku!“ 
Přesně tak. V případě, že ani jeden zárodek se neuchytí, použijí se 
další. Proces zmražení a rozmražení přežije asi jen polovina zárodků. 
Statisticky se má situace asi tak, že při procesu umělého oplodnění 
asi 9 lidských životů se zničí, aby se jeden mohl narodit. Krutá daň! 

Dalším problémem (zvláště u mužské neplodnosti) je prodej 
či darování pohlavních buněk. Toho se opakovaně účastní jen malé 
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množství mužů. To ovšem znamená, že děti počaté „ve zkumavce“ 
mohou mít až desítky nevlastních sourozenců se všemi dopady 
včetně případných incestů. Kontrola je nemožná, neboť zákony 
chrání obchod s pohlavními buňkami naprostou anonymitou. 

V neposlední řadě je umělé oplodnění velmi drahým 
procesem (a tedy skvělým kšeftem pro centra asistované 
reprodukce) a především opět pro tělo ženy znamená kromě jiného 
extrémní zdravotní zátěž. 

Co s tím? Málo se ví, že metody přirozeného plánování 
rodičovství (PPR) mohou párům pomoci nejen vyhnout se 
těhotenství, ale také cíleně k těhotenství směřovat a početí usnadnit 

(více na www.cenap.cz) . Málo se také ví, že neplodnost se leckdy 
dá léčit. Léčí se však jen naprosté minimum (asi 10%) neplodných. 
Naprostá většina (90%) párů se hned odesílá na kliniky umělého 
oplodnění. To nepřežije zhruba 90% embryí počatých na Petriho 
miskách. Desítky tisíc ročně jich tak nakonec končí ve výlevce. 

Znovu je třeba říct: Ano, neschopnost počít dítě bývá 
zdrojem velkého trápení pro mnohé páry. Leckdy však má řešení, 
které je eticky a morálně schůdné. Jistě: Ne vždy. V tom případě pak 
je dobré mít opět na mysli, co říká Katechismus katolické církve 
(2379): „Evangelium ukazuje, že tělesná neplodnost není absolutním 
zlem. Manželé, kteří vyčerpali oprávněné lékařské zákroky, a přesto 
trpí neplodností, ať se spojí s křížem Pána, pramenem veškeré 
duchovní plodnosti. Mohou projevit svou velkodušnost tím, že 
přijmou za vlastní opuštěné děti anebo že budou konat významné 
služby ve prospěch bližních.“ 

A to je cesta: Opustit „Kocourkov“. Neničit si plodnost, dokud 
ji Bůh dává, a tam, kde ji nedává, hledat eticky i morálně schůdná 
řešení. Především pak přestat formou umělých potratů likvidovat již 
vzniklé lidské životy a tam, kde se nového života nedostává, 
nabídnout lásku dětem, kterým ji jejich biologičtí rodiče nemohou 
nebo nechtějí dát.  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

A vracíme se také k pojmům, které žádáte vysvětlit. Dnes 
pojem „adorace“, „adorovat“. 

Obě slova pocházejí z latinského slova adoratio, což znamená 
klanění. Adorovat znamená klanět se. Je to nejvlastnější postoj 
člověka vůči Bohu. Tato adorace je na 1. místě záležitostí lidského 
nitra, které uznává rozdíl mezi člověkem a Bohem. Tento vnitřní 
postoj se ale projevuje i vnějšími způsoby. Např. tím, že při mši svaté 
při proměňování nebo před vystavenou Nejsvětější Svátostí (živým 
Ježíšem v Eucharistii) klečíme. Pokud nám to zdraví dovoluje, 
opravdu to dělejme. Je to vnější projev vnitřního postoje srdce. 
Prvňáčkům jsem rád vždycky říkával: Když si klekneme, tak se při 
tom zmenšíme. Dáváme tím najevo, že Bůh je velký a my jsme malí. 

Jinak v praxi slovem „adorace“ bývá nejčastěji označována 
modlitba před vystavenou Nejsvětější Svátostí. 

 
 

 

 

ČÍM ŽIJEME 
 

Jaké bylo léto v naší farnosti? Letos snad opravdu vcelku 
klidné, i když pravda: Určitě jak pro koho. 

V polovině června jsme ve farnosti přivítali 2 nové 
ministranty a jsem moc vděčný rodinám, v nichž nalezla pochopení, 
podporu a rychlou reakci výzva k obnovení a posílení ministrantské 
služby. Jsou to však jen „první vlaštovky“, a tak prosba stále trvá. 

Koncem června jsme již tradičně oslavili hlavní patrony obce 
a kaple v Hlubočci – sv. Jana a Pavla, také jsme prožili mši svatou                
a táborák na zakončení školního roku, tentokrát nově s žehnáním 
jízdních kol a pak už hurá na prázdniny, které byly zvláště ve 
znamení táborů – toho skautského i farního. 
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Jako vždy prázdniny byly především ve znamení služby 
nemocným, z nichž asi 90 našich bratří a sester přijalo posilu 
svátosti pomazání nemocných. 

S počátkem července odstartovala velká oprava kaple 
v Kyjovicích, která spočívala především v obnově figurálních maleb,            
výmalbě kaple a ve stolařských pracích spojených s lavicemi. 

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Komunitní 
centrum: Máme již zapojený plyn, máme sádrokartony i vnitřní 
omítky, máme vymalováno a pracovalo se i na dlažbách                                
a obkladech. 

No a od poloviny srpna jsme museli asi na měsíc či měsíc                   
a půl odstavit varhany ve farním kostele, abychom provedli 
překožení jejich měchů.  

Sobota 31. srpna a neděle 1. září – to byly dny, kdy jsme 
v Hlubočci opět za celou naši farnost děkovali za úrodu, první den 
více společenským způsobem, druhý den pak duchovním. Moc díky 
zvláště za připravenou krásnou liturgii! 

Prázdniny byly klidnější také proto, že ani letos paní 
katechetka neodešla na mateřskou či z mateřské do práce a váš 
farář nemusel shánět nikoho jiného. Pokračujeme tedy, co se 
náboženství týče, ve stejném personálním složení. 

Jo – a díky, že jste o prázdninách přijali vcelku pozitivně 
zákaz umírat!  
 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 čt 03.10. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá 

 pá 04.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
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 pá 04.10. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření 

 pá 04.10. – v 18.45 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Násilí a války v Bibli 

 so 05.10. – od 13.00 hod. Pustopolomský orienťák – viz str. 11 
 ne 06.10. – při všech bohoslužbách sbírka na Kom. centrum 
 pá 11.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 pá 11.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 12.10. – Diecézní ministrantská pouť na Hukvaldy; 

ministranti a rodiče jsou blíže informováni zvláštním listem 
 ne 13.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 13.10. – 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 13.10. – přihlašování dětí k přípravě na přijímání svátosti 
smíření a Eucharistie – viz str. 11 

 pá 18.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  
Hlubočci a Podvihově  

 so 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským 
kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; pamatujme 
v osobních a rodinných modlitbách!!! 

 ne 20.10. – při bohoslužbách sbírka na misie; po mši svaté ve 
farním kostele prodej perníčků (skauti) – výtěžek rovněž pro 
potřeby Papežských misijních děl 

 pá 25.10. – v 18.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Okultismus, 
léčitelství, homeopatika 

 noc ze so 26.10. na ne 27.10. – přechod na zimní čas; ručičku 
hodin si posuneme o 1 hodinu zpět  

 ne 27.10. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše svatá ze slavnosti Výročí 
posvěcení kaple 

 ne 27.10. – vyjde další číslo farního časopisu 
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ZÁPIS DĚTÍ K PŘÍPRAVĚ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
 
 

 

Jako každoročně, tak i letos začne na podzim příprava dětí                 
k přijímání svátosti smíření (sv. zpovědi) a Eucharistie (sv. přijímání).  

Přípravu k těmto svátostem máme dvojfázovou: Nejprve se 
zaměřujeme na poznávání Ježíše v hodinách náboženství a na život 
s ním skrze modlitbu a účast na bohoslužbách a také na budování 
obyčejných lidských kvalit. Ve druhé fázi pak připojujeme také 
teoretickou přípravu k přijímání výše jmenovaných svátostí. (Děti, 
které procházejí první fází samovolně ve svých rodinách, bývají po 
přihlášení zařazeny přímo do druhé fáze přípravy.) 

Zápis dětí k přípravě se také letos uskuteční 
V INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVENÝCH TERMÍNECH. Termíny zápisu si 
domlouvejte na tel. čísle 603 368 922 co nejdříve, NEJPOZDĚJI DO 
NEDĚLE 13. ŘÍJNA. 
 Zvány jsou všechny děti navštěvující 3. třídu ZŠ a starší. Účast 
alespoň jednoho z rodičů či někoho, kdo převezme garanci za 
dobrou přípravu dětí, je u zápisu nutná. Je možno přihlásit i děti 
nepokřtěné a připravit je zároveň ke svatému křtu.  

 
 

 

 

PUSTOPOLOMSKÝ ORIENŤÁK 2019 
 
 

MO KDU–ČSL v Pusté Polomi pořádá 5. října 2019 další ročník 
závodu v orientačním běhu. 
Místem registrace, startu a cíle závodu je louka v „Kalužích“ při 
silnici z Pusté Polomi do Budišovic.  
Závodu je možné se účastnit v kategoriích, mladší žáci do 11 let 
v doprovodu s dospělým, žáci, dorostenci a dospělí. 
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Zvláštní kategorií jsou rodiny s malými 
dětmi. Pro ty je připravena zábavná 
forma „závodu“ bez měření času. 
Nejlepších pět účastníků z každé 
kategorie dostává hodnotné ceny. 
Všichni účastnici v kategorii rodiny 
s malými dětmi se můžou těšit na malý 
dárek.  
Pro děti připraven skákací hrad, projížďka 
na koni a další kratochvíle. 
Pro všechny pak guláš, klobásy, pivo                          
a další občerstvení. 
Přihlášení účastníků na 
http://orientakpupo.www3.cz/ ,  
nebo na místě. 
Startovné 50 Kč dospělí a 30 Kč 

dorostenci při přihlášení na internetu. Na místě pak 100 Kč a 50 Kč. 
Rodina a děti mají účast zadarmo. 
Registrace účastníků je od 13.00 hodin a start prvního je ve 14.00 h. 
Celý výtěžek sportovního odpoledne bude věnován na výstavbu 
komunitního centra v Pusté Polomi. 

Pavla Tvarůžková 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Přijde kosmetička ke zpovědi a vyznává se, že urazila jednu 
zákaznici: „Chtěla poradit, co má používat na obličej. Tak jsem jí 
řekla, že v jejím případě nejlíp igelitku.“   
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


