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Když někdo šíří temnotu, 
kolik tmy musí být v jeho srdci… 

(P. Vojtěch Kodet) 
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  CHCI VYPRÁVĚT, CO PROKÁZAL BŮH MÉ DUŠI 
 

 

Pojďte, slyšte! Chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Bůh bud' 
veleben, že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku.  
(srov. Ž 66,16) 
 
Když se spolu sejdou přátelé nebo známí  
a povídají si o tom, kdo co zažil, dělal a prožil,  
co nejčastěji zaznívá?  
Nejen v poslední době vnímám,  
že rozhovory jsou často plné negativismu,  
stěžování a nespokojenosti.  
Čím to je?  
 
Nemáme a nedostáváme nic dobrého?  
Nebo jsme prostě jen takoví věční stěžovatelé?  
Nic nám není dost dobré, nevážíme si toho, co máme?  
Nebo snad vůbec nic dobrého a pěkného neprožíváme?  
Anebo je to tak, že mluvit o špatných věcech je vlastně jednodušší, 
než o těch dobrých? 
 
Jaké to je, říci přátelům:  
„Mám se dobře, žijeme v harmonickém vztahu,  
mám radost ze svých dětí,   
vím, že mě Bůh miluje a mnoho věcí se nám daří…“  
 
Když chci takto odpovědět na obligátní otázku „Jak se máš?“,  
možná ale raději přidám trochu té „špíny“,  
aby můj život nezněl tak ideálně,  
aby mi nebylo co závidět.  
Co kdyby si druzí lidé začali myslet,  
že se mám až moc dobře?! 
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Stejně tak je to i s naším vztahem k Bohu.  
Jak často slyším:  
„Bůh je mi vzdálený, nezajímá se o mě, jsem na Boha rozzlobený…“  
Jak málo slýchám:  
“Bůh mě každý den zachraňuje, jsem mu za tolik vděčný,  
neodmítá mě…“ 
 
Věřím ale, že je mnoho životních příběhů, 
které jsou plné velkých Božích zázraků, 
avšak zůstávají skryté uvnitř našich srdcí. 
 
Není to škoda? Možná by je někdo potřeboval slyšet… 

 
Když prší, hledej duhu. 

Když je tma, hledej hvězdy… 

 

z webu www.vira.cz  
 

 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

Pojďme teď už opět pokračovat v našich pravidelných 
zamyšleních nad 5. Božím přikázáním – Nezabiješ! Už jsme uvažovali 
nad ochranou života, nad ochranou zdraví, nad ochranou vztahů. 
Dnes si uvědomíme, že člověk není jen tělo, ale také duše. A ublížit 
duši může být horší, než ublížit tělu. 
 Jak se dá ublížit duši? Děti často odpovídají v tom smyslu, že 
duši jiného ublížím, když mu třeba vynadám, nebo ho opustím, 
zradím ho. Ano, i toto lze brát v potaz. Nesmíme v této rovině však 
zapomenout na něco podstatnějšího: Tak jako mohu zabít, poškodit 
či zmrzačit tělo svého bližního, podobně mohu zdemolovat, přivést 
ke zlu a uvést do  duchovní smrti (odvést od Boha – a třeba i na 
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celou věčnost)  jeho duši. Asi by se nám moc lehko neumíralo, kdyby 
nám na konci našeho života Bůh ukázal byť jen jednoho člověka, 
kterému bychom ukázali špatný směr, kterého bychom svedli, 
zkazili, který by naší vinou bloudil a který by se naší vinou minul 
věčným cílem. 
 Hezký příklad k zamyšlení: Tatínek jde s dětmi na koupaliště. 
U pokladny kupuje vstupenky: „Jeden dospělý a jeden pro dítě od 
šesti let.“ – „Chlapec už má šest? Kdybyste řekl: ´Pět´, mohl by jít 
zadarmo i se sestřičkou. Já bych to nevěděla.“ Otec na to odpoví: 
„Ale syn to ví!“ 
 Ano, velkou zodpovědnost mají rodiče za své děti, za to, kam 
je vedou, jaký příklad jim dávají. Jistě by se měli zajímat také o to, 
jaké mají děti kamarády, jak tráví volný čas, co čtou, na co se dívají, 
kam je vedou dospělí, kterým je svěřují. Velkou zodpovědnost mají               
i všichni ve vedoucím postavení za to, kam vedou a jaký příklad 
dávají svým podřízeným. Velkou zodpovědnost za duše lidí kolem 
sebe má však i každý z nás. Jistě bychom při zpytování svědomí 
neměli minout otázku: Co ukazuji lidem kolem sebe? Kam je vedu? 
Ať už slovem nebo příkladem. 
 Ano, je možno ublížit duši člověka a zničit i její věčnost. Proto 
byl Ježíš tolik „vysazený“ vůči proviněním v této oblasti. Proto také 
řekl slova, která bychom jistě nikdy nechtěli slyšet na svoji adresu: 
„Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mě 

věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen 

a hodili ho do moře. Běda světu, že svádí k hříchu. Svody sice nutně 

přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.“ (Mt 18,6-7)  
 
 

 

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 

 

Také letos jsou naši nemocní a senioři zváni k přijetí svátosti 
pomazání nemocných, která je zvláštní posilou v nemoci a ve stáří. 
Kdy a za jakých okolností? 
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Okolnosti jsou již většinou známé, přesto je dobré je 

připomenout: Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný 
člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, aby 
byl katolickým křesťanem a jeho duše při přijímání této svátosti byla 
ve stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu. Pokud je 
zdravotní stav stabilizovaný, měl by od posledního přijetí této 
svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí mezi sousedy, 
známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele, zajistěte jim, prosím, dopravu. Budou-li 
chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, co nejdříve                 
P. Zdeňkovi na tel. č. 603 368 922. (Nemocné, kteří jsou doma 
navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit!)             

Ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele není třeba 
nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

A znovu ještě malé připomenutí. V předcházejících letech 
jsem si všímal zajímavého jevu: Někteří věřící přijali svátost 
pomazání nemocných, ale ke sv. přijímání pak již nešli. Není to 
logické: Buď mám čistou duši a mohu přijmout sv. nemocných                      
i Eucharistii, anebo čistou duši nemám a nemohu přijmout nejen 
Eucharistii, ale ani sv. nemocných. (Člověk s těžkým hříchem může 
sv. nemocných přijmout, jen pokud se nemůže vyzpovídat – třeba 
v agónii.) Kdo potřebuje, může využít před mší svatou příležitost ke 
svaté zpovědi. Přijetí Eucharistie je pak dovršením setkání s živým 
Kristem, s jeho mocí i láskou.  
 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Hlubočec Čt 06.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom Čt 27.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 28.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 pá 31.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 čt 06.08. – v kapli v Hlubočci od 17.15 hod. sv. smíření a v 18.00 

hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 
 pá 07.08. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 17.50h.) 
 so 08.08. – ve 13.00 hod. v kostele v Pusté Polomi svatební mše 

svatá; svátost manželství si udělí p. Vít Pískovský a sl. Pavla 
Marschalková 

 ne 09.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté  
Polomi na dobudování Komunitního centra 

 so 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše svaté 
v Pusté Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod. 

 ne 23.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy chrámů ve Svaté 
zemi 

 čt 27.08. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově  

 čt 27.08. – v kostele v Pusté Polomi od 17.00 hod. sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 pá 28.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; potom 
návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 28.08. – v kapli v Kyjovicích od 17.00 hod. sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 ne 30.08. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. na poděkování  
za úrodu (dožínky) 

 ne 30.08. – vyjde další číslo farního časopisu  
 

 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace změna programu 

vyhražena! Aktuální program sledujte v ohláškách a na farním 

webu. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA KALENDÁŘE 
 

 

Od zimy jsme sbírali a stále sbíráme staré stolní kalendáře pro 

Adama nemocného autismem. Dostali jsme toto poděkování: 

 

 
Adam ve svém království 

 
Moc děkujeme za přispění do sbírky kalendářů, Adam jistě bude mít 
radost... My jich poslali už přes 600 ks  a dalších 300 mám ještě 
doma.... Čekám až se uklidní situace a budeme znova posílat... 
Adamova maminka je za každý kalendář vděčná, protože jí to 
ulehčuje každodenní starost o Adamovu rutinní potřebu mít každý 
den jeden nový kalendář. Ještě jednou díky, jste skvělí.  
 
Se stiskem levice za Včeličky z Vražného zdraví  

 
Nela Franková - Vážka 

 

P.S. Kalendáře je stále možno odevzdávat v Pusté Polomi v kostele 

na poličku s knihami a v kaplích kostelníkům. 
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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 


