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Smrt se nedá nacvičit. 
Ale příprava se konat dá… 

 

(P. Benedikt Holota) 



 2

 
 

Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží, 
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého… 
Kriste Ježíši, světlo naše věčné, 
zapřísahám Tě pro Tvé hořké umučení,  
až mi dohořívati bude světlo denní, 
převeď mě přes propasti smrti nebezpečné 
a Srdce Tvoje jako měsíc v úplňku 
a jako Hostie bílá 
osvítiž krajinu přechodu mého 
z tohoto času do věčnosti. 

 

J. Deml 

 

 
Jsem už starý, ve věku, kdy zemřít přirozenou smrtí je 

neodvratné a očekávané. Jenom nevíme, kdy se tak stane, 
neznáme den ani hodinu. Až se můj poslední den nachýlí, chtěl 
bych zemřít jako můj dědeček Ludvík. Na něj mi v paměti 
nejvíc utkvělo, kromě jeho smrti, to, že občas trpěl záchvaty 
revmatických bolestí, čítával Bibli a zpívával si mariánské 
písně. 

Vzpomínám na jeden den - byla to neděle na začátku 
prázdnin, kdy nám večer před spaním vyprávěl jeden ze svých 
příběhů. Pak jsme usnuli. Nevím už, jak dlouho jsme spali, 
když mne probudilo jeho volání na mého tatínka, aby mu přišel 
pomoci vstát z postele, že potřebuje jít na stranu. 

Až budu umírat 

O smrti, víře a naději 
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Když potom opět ležel na lůžku a klidně dýchal, 
najednou řekl: „Děti, už je to tady.“ A zvedl pravou ruku                  
a směrem k nám udělal znamení kříže. Ruka pak bezvládně 
klesla na přikrývku, dědeček se zhluboka nadechl a vydechl, 
jako kdyby se konečně zbavil dlouho neseného těžkého 
břemene. Až po chvilce se znovu dlouze nadechl, jakoby                   
v úžasu nad nevídanou krásou. Oči se mi zalily slzami a slzy 
mně stékaly po tváři. Tiše jsem plakal. Dědečku, měl jsem tě 
rád. 

Tenkrát mně bylo 15 let a poprvé jsem viděl zemřít 
člověka. Nikdy na to nezapomenu.  

Nezapomenutelná mi zůstanou dědečkova poslední 
slova, jakoby zpečetěná posledním znamením kříže. Význam té 
věty nebyl konkrétní, ale nabízel hloubku k zamyšlení. 
Domnívám se, že těmi slovy nám sdělil, že jeho život skončil,  
a zároveň jako by říkal, že konečně vidí to, v co věřil, v co 
doufal a po čem toužil. Tou touhou zněl i jeho umírající hlas. 
Byl ještě při vědomí, když skrz závoj smrti viděl světlo 
Kristova ráje. Měl už svou jistotu, nám žijícím zůstává 
tajemství víry a naděje. 

 
Jaroslav Bosák 

 

V tomto tajemství naší víry a naděje i my v následujících 
dnech vzpomeneme na všechny ty, kteří nás již předešli na 
druhý břeh věčnosti. Na ty, u kterých jsme možná i dlouhodobě 
bděli a snažili se jim nadlehčit kříž umírání. Na všechny, kteří 
nám byli drazí a blízcí a které neseme hluboko v srdci, na ty, 
s kterými nás spojovalo pouto lásky, života, víry, kterým za 
mnoho vděčíme. 

Vzpomeneme a pomůžeme 
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PLMOMOCNÉ ODPUSTKY:  
 

V prvních listopadových dnech můžeme denně vysvobodit 
jednu duši z očistce.  
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl 
Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam 
třeba jen v duchu za zemřelé. 
Druhá forma, jak získat plnomocné odpustky: 1. listopadu 
odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš 
a Věřím v Boha. 
 
ZPOVÍDÁNÍ K POMOCI DUŠÍM V O ČISTCI:  
K získání plnomocných odpustků je tedy potřebné vykonat si 
svatou zpověď. Přijměte, prosím, pozvání ke zbývajícím 
příležitostem: 
 

Pustá Polom Ne 30/10      1400 – 1500 h. 
Hlubočec Ne 30/10     1630 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Podvihov Po 31/10      1615 – 1650 h. 
Kyjovice Út 01/11      1530 – 1620 h. 
Pustá Polom Út 01/11      po večerní mši svaté 
Hlubočec St   02/11      1545 – 1620 h. 

 

1/11 a 2/11 se v Pusté Polomi před mší sv. zpovídat nebude!!! 
 
 
 
 

SVÁTEČNÍ MŠE SV. KE CTI SVATÝCH A ZA ZEM ŘELÉ:  
 

 P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov RC Hrab. 
Po 31/10    1700  
Út 01/11 1800 1630   1530 
St 02/11 1800  1630   
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 V našich rozjímáních nad svátostí smíření jsme se pomalu 
dostali k otázce vyznání hříchů ve zpovědi. Vyznání hříchů 
nemusí být právě nejpříjemnější záležitostí. Nicméně je škodou 
(vlastním gólem) skrývat se se svojí vinou, s bolestí duše.  
 Jistě je normální, že když nás bolí zub, chceme, aby ta 
správka co nejméně bolela. A podle toho si třeba i hledáme 
zubaře. Ale nemělo by smysl jít k zubaři s tím, že mu bolavý 
zub neukážeme a že ho přesvědčíme, že všechny zuby máme v 
pořádku. Musíme mu o své bolesti říct a bolavý zub neskrývat. 
Podobně je tomu i s bolestmi duše. Každý hřích je rána na duši.              
A jestli tu duši chceme nechat uzdravit, musíme ty její rány, ty 
hříchy, odkrýt a ne je skrývat. Obviňovat kněze z toho, že ty 
hříchy chce slyšet, je totéž, jako obviňovat lékaře, že chce 
slyšet o tom, co bolí naše tělo. Lékař je tady proto, aby nám 
pomohl. Ovšem my mu musíme říct, co nás bolí. A stejně kněz: 

Kněz je tady z Božího 
ustanovení (Jan 20,23) také 
proto, aby nám pomohl. 
Ovšem měl by vědět, co nás 
bolí.  
Vyznání hříchů nemusí být 
vždy příjemné. Nicméně 
sečteno-podtrženo: Není 
třeba se obávat. Vždyť tak 
jako zdravotní stav člověka 
je krytý lékařským 
tajemstvím, tak zase vyznání 
ve svátosti smíření je kryto 
zpovědním tajemstvím, tzn., 
že kněz nesmí za žádných 

Rosteme v poznání 
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okolností (ani kdyby ho mučili) prozradit ani nejmenší hřích, 
který ve zpovědi slyšel. Navíc i my kněží chodíme ke zpovědi, 
máme zkušenost z druhé strany mřížky. Měli bychom se tedy 
umět vžít i do pozice kajícníka. 
 Snad ještě maličko k tzv. „zpovědní turistice“: Jsou lidé, 
kteří chodí ke zpovědi ve své farnosti a jsou lidé, kteří jezdí 
jinam. Říkávám, že není nejdůležitější, kam člověk ke zpovědi 
chodí, ale aby chodil. A šťastný člověk, který – ať už doma 
nebo třeba o 100 km dál – má kněze, o kterém ví: „To je on, ten 
mi rozumí…“ 
 Nechejme se povzbudit tím, co řekl Ježíš sv. sestře 
Faustyně Kowalské: „Dcero, přistupuješ-li ke svaté zpovědi, 
k tomuto zdroji mého milosrdenství, vždy na tvou duši stékají 
moje krev a voda, které vytryskly z mého Srdce a zušlechťují 
tvou duši. Když se přicházíš vyzpovídat, buď si vědoma, že to 
já sám na tebe čekám ve zpovědnici. Zahaluji svou přítomnost 
osobou kněze, ale sám působím v duši. Zde se setkává ubohost 
duše s Bohem milosrdenství.“ 
  
Nezapomeňme: 

 
 

 

 

 

Pojďme k dalšímu vašemu dotazu: Proč je v kostele                 
i v kaplích ambon někde vlevo, někde vpravo? 

Těžko říct. Většinou  bývá ambon (z pohledu věřících) 
umístěn nalevo od oltáře, v některých kostelech a kaplích je ale 
napravo. Nevím o tom, že by existovalo nějaké striktní nařízení, 
na které straně má ambon stát. 

Ptali jste se 



 7

Ambon je místo určené 
k přednesu biblických textů, 
responsoriálního žalmu, 
velikonočního chvalozpěvu, 
popřípadě i přímluv a homilie 
(kázání). Jako oltář je stolem 
Božího těla (Eucharistie), tak 
ambon má být zase stolem Božího 
slova. Je dobře, když svým 
vzhledem také tak trochu stůl 
připomíná. Důstojnost Božího 
slova vyžaduje, aby v kostele bylo 
vhodné místo, k němuž se při 
bohoslužbě slova přirozeně obrací 
pozornost věřících. Je vhodné, aby 

toto místo bylo pevně a trvale vymezeno (ne jenom přenosný 
pult). Ambon musí být umístěn tak, aby věřící dobře viděli 
a slyšeli přednášejícího. O jiných předpisech v záležitosti 
umístění ambonu mi ale není nic známo. 

 

 Mnozí z nás asi dobře znají biblické vyprávění o malém 
Mojžíšovi. Narodí se v období genocidy, maminka ho skrývá, 
chrání. Když už to dál nejde, pečlivě připraví košíček, pečlivě 
ho vymaže, uloží ho do rákosí v Nilu, svěřuje svého chlapečka 
Boží prozřetelnosti. Tam jej nachází faraónova dcera, která jej 
přijme pod svou ochranu. 
 Prožili jsme kdysi něco podobného: Za totality šlo                 
o genocidu víry. Rodiče museli své děti posílat do ateistických, 
víře nepřátelských škol. Uvědomovali jsme si, jak rodina                  

Modlitby matek 
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i v tomto ohrožení může být zázemím, ochranou víry. Svěřovali 
jsme děti Boží prozřetelnosti. 
 Dnes jsme v podobné situaci. Dnes děti žijí uprostřed 
stoky mravního marasmu, který může člověka lidsky                         
i duchovně odrovnat nepřímo. Cítíme, jak je to opět velký úkol 
v rodinách i ve farní rodině připravit „košíček“, prostředí víry, 
prostředí vztahu k Bohu. Cítíme, jak i dnes je třeba ve společné 
modlitbě svěřovat děti Boží prozřetelnosti. Když se díváme na 
Pána, naše úzkost začíná blednout ve světle Jeho lásky. 
 Jsem moc rád, že z vašich řad vzešel zájem o hnutí 
Modlitby matek. Je to modlitební hnutí maminek, které vzniklo 
z obavy o jejich děti. Je dnes rozšířeno do 80 zemí světa. 
Prostřednictvím tohoto hnutí přišlo velké požehnání. Mnoho 
dětí se vrací k víře, nachází zaměstnání a ubytování, děti se 
vrací domů po letech nepřítomnosti, jsou uzdravovány, 
zbavováni závislostí na drogách, rodí se zdravé děti po několika 
předcházejících potratech, zlepšují se partnerské vztahy. Pán 
plní to, co slíbil: „Proste a bude vám dáno.“ Společná modlitba 
nesená hlubokou vírou a velikou láskou má úžasnou moc. 
Koordinátorka toho hnutí v ČR paní Růžena Fialová navštíví o 
víkendu 19. a 20. listopadu naši farnost. Při mši svaté v RC 
Hrabyni v sobotu 19.11. v 15.30 hod. a při bohoslužbách 
v neděli v 7.30 h. v Hlubočci, v 9.00 h. v Kyjovicích a v 10.30 
hod. v Pusté Polomi nám toto hnutí blíže představí. V neděli 
odpoledne ve 14.00 hodin pak na faře bude možnost setkání 
s paní Růženkou pro ty, kteří o zapojení se do tohoto hnutí 
budou mít vážnější zájem. Jste srdečně zváni… 

 
 
 
 
 
 

Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,  
vždyť je tu mzda za  to, co jsi vykonala, 

 je výrok Hospodinův,  
však oni se vrátí z nepřátelské země.  

Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův.  
                           Synové se vrátí na své území.    (Jer 31,16-17) 
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V mnoha farnostech naší země se setkává s úspěchem 

systém podpory farnosti spojený s daňovými „úlevami“ pro 
dárce. Tato otázka bývá aktuální zvláště koncem roku. 

Mnoho věřících různým způsobem podporuje církev, ať 
jsou to dary pro farnost, podpora misijní činnosti, apod. 
Celková suma této podpory za kalendářní rok bývá obvykle 
nemalá – třeba i několik tisíc korun. Pokud tento dar není 
anonymní, může se dárci část vynaložených prostředků vrátit 
prostřednictvím daňového vyúčtování zpět a takto získané 
prostředky je možno použít, dle uvážení, třeba zase jako dar. 

Kdo si podává na finančním úřadu daňové přiznání sám, 
většinou asi ví, že si může ze základu daně odečíst mimo jiné            
i hodnotu poskytnutých darů, a to až do výše: 
 

- 10% daňového základu  u fyzických osob (minimálně 
z celkové částky 1000 Kč - viz zák. o daních z příjmů 
č.586/1992 Sb, § 15 odst. 1)  

 

- u právnických osob až do výše 5% ze základu daně 
(minimálně z částky 2000 Kč – viz zákon o daních 
z příjmů č. 586/1992 Sb, § 20 odst. 8) 

 

Tato možnost se týká téměř všech zaměstnanců – tedy                  
i těch, kterým roční vyúčtování daně provádí mzdová účetní 
zaměstnavatele. Stačí, když vždy nejpozději do 15.2. 
následujícího kalendářního roku dodají na svou mzdovou 
účtárnu potvrzení farnosti o poskytnutém daru, kde bude 
uvedeno jméno dárce, jeho adresa, částka, účel (dar církvi)               
a datum. Více jistě poradí každá mzdová účetní. 

Uznáte-li za vhodné podpořit naši farnost svým darem, 
nebojte se vyžádat si od svého faráře potvrzení o daru                       
a nabízenou možnost daňových úlev využít. Když nám stát něco 
nabízí zpět, proč bychom toho nevyužili?! 

Daňové zvýhodnění darů 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 31.10.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� út 01.11. – v 15.30 hod. v RC Hrabyně mše svatá  
      s pobožností za zemřelé 
� st 02.11. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá  
      s pobožností za zemřelé 
� pá 04.11. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi   
� pá 04.11. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 05.11. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� ne 06.11. v 10.30 hod. v kostele v P. Polomi Svatohubertská 

mše svatá za živé a † myslivce 
� po 07.11. – v 17.45 hod. na faře schůzka Farní rady 
� pá 11.11. – návštěvy nem. v Kyjov.,Hlubočci a Podvihově 
� pá 11.11. – v 19.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 12.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 12.11. – odpoledne výlet dětí z náboženství do Ostravy 

na interaktivní výstavu Dřevo, dřívko, dřívečko a do KFC; 
děti, mládež a rodiče budou informováni zvláštním listem 

� so 12.11. – v  RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30 
hod. příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných 

� so 12.11. a ne 13.11. – při mších sv. sbírka na Biblické dílo 
� ne 13.11. – slavnost sv. Martina, hlavního patrona farnosti; 

celebrantem mše sv. v Pusté Polomi v 10.30 hod. bude                 
P. Martin Šmíd; od 15.00 hod. na faře Svatomartinské 
odpoledne; prosíme ochotné ženy o upečení dobrot! 

� po 14.11.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� pá 18.11. – v 8.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření a bohosl. slova se sv. přijímáním  

Informační servis 
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� so 19.11. – ve 12.00 hod. v kostele v Pusté Polomi svatební  
      obřad: p. Jiří Kučera a sl. Lenka Buríková 
� so 19.11. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� ne 20.11. – při všech bohoslužbách sbírky na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy kostela 
� ne 20.11. – ve 14.00 hod. na faře setkání s koordinátorkou  
      hnutí Modlitby matek pí Růženou Fialovou 
� pá 25.11. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 26.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 26.11. – v RC Hrabyně po mši sv. návštěvy nemocných 
� so 26.11. a ne 27.11. – vstup do adventní doby; při všech  
      bohoslužbách žehnání adventních věnců 
� Schůzky scholy: každý pátek v kapli v Kyjovicích 15.30 

hod. a v Pusté Polomi na faře v 16.00 hod. 
� Mše sv. pro děti a mládež se sv. Dominikem Saviem: 

každý pátek v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích. 
� Nedělní večerní mše svaté:   

- v Podvihově 6/11 a 20/11 v 17.00 hod. 
- v Hlubočci 30/10, 13/11 a 27/11 v 17.00 hod.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paní Kropáčková přijde na faru celá modrá, zelená, fialová, 
domlácená: „Pane faráři, takhle mě každou chvíli zmlátí můj 
muž, sotva se vrátí z práce. Co mám dělat?“ 
„Udělejte si heřmánkový čaj a když muž přijde, tak kloktejte.“ 
„A to pomůže?“ 
„Mohlo by!“ 
Za měsíc přijde paní Kropáčková znova: „Pane faráři, funguje 
to! Za celý měsíc mě manžel ani jednou nezmlátil!“ 
Pan farář pokývá hlavou: „Vidíte, já si to myslel. Stačilo 
mlčet…“ 

Bavíme se s církví 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


