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Ježíš Ti nezajistí,  
že se vyhneš všem problémům. 

Ježíš Ti pomůže  
nad problémy zvítězit… 
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      Vítá mě kříž tam na bílé stěně, 

   mateřské lásky cítím dech: 
„Víry se drž a modli se denně, 
Bůh Ti dá sílu v těžkých dnech.“ 

 
 Vladimír Hornof 

 

 
 Vstupujeme do dnů, v jejichž centru stojí kříž. Nejprve 
kříž zakrvácený, nakonec kříž vítězný a oslavený. Může kříž 
mluvit? Vezměme jej do rukou. Otevřeme knihu kříže.                         
O čem vypráví? 
 

Kristovo umučení stačí k tomu, aby úplně formovalo náš 
život. Kdo chce žít dokonale, nemusí dělat nic jiného než 
pohrdat tím, čím Kristus na kříži pohrdl, a usilovat o to, oč 
Kristus usiloval. Vždyť na kříži nechybí žádný příklad ctnosti. 

Hledáš-li příklad lásky: Nikdo nemá, větší lásku než ten, 
kdo za své přátele položí svůj život.Jan 15,13 To učinil Kristus na 
kříži. A tak když on vydal svůj život za nás, nemá být příliš 
těžké snášet cokoli zlého pro něho. 

Hledáš-li trp ělivost, nalezne se nejvíc na kříži. Trpěli-
vost se totiž stává velkou dvojím způsobem: buď když někdo 
snáší trpělivě něco velikého, nebo když snáší něco, čemu se 
mohl vyhnout, ale nevyhnul. A Kristus snášel na kříži něco 
velikého, a to trpělivě, neboť když trpěl, nevyhrožoval 1 Petr 2,23; 

Více než památka 

Kniha kříže 
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jako ovce vedená na porážku neotevřel ústa.Sk 8,32; Iz 53,7              
Veliká je tedy Kristova trpělivost na kříži. A proto vytrvale 
běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na 
Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. 
Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic 
nedbal na urážky.Žid 12,1-2 

Hledáš-li příklad pokory , pohleď na Ukřižovaného. 
Neboť Bůh chtěl být souzen od Poncia Piláta a zemřít. 

Hledáš-li příklad poslušnosti, následuj toho, který byl 
poslušný Otce až na smrt: Jako se celé množství stalo 
neposlušností jednoho, totiž Adama, hříšníky, tak zase 
poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými.Řím 5,19 

Hledáš-li příklad pohrdání pozemskými věcmi, 
následuj toho, který je Král králů a Pán pánů,Zj 19,16 v němž jsou 
skryty všechny poklady moudrosti a poznání;Kol 2,3 na kříži visí 
obnažen, posmívají se mu, plivají na něj, bijí ho, je korunován 
trním a nakonec napájen octem a žlučí. 

Ať tedy nelpíš na oděvu ani na bohatství, neboť rozdělili 
si mé šatyJan 19,24; ani na poctách, neboť on zakusil posměch               
a bití; ani na hodnostech, neboť upletli korunu z tmí a vsadili 
mu ji na hlavuMt 27,29; ani na požitcích, neboť mě v žízni napojili 
octemŽl 69(68),22 . 

Sv. Tomáš Akvinský 
 

Ano, berme do rukou kříž.  
A nejen v těchto posvátných dnech.  
Možná to bude kříž po rodičích, možná jiný.  
Každý kříž k nám mluví.  
Každý z nás v něm nalezne to, co potřebuje. 
A kdo jej – třeba i fyzicky – obejme,  
kdo jej obejme s vírou,  
kdo poprosí, aby z Ježíšova kříže na něj sestoupila Jeho síla, 
kdo s vírou na sebe nechá proudit Ježíšovu krev, 
ten s prázdnou neodejde… 
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Více než rok jsme na pokračování rozjímali o svátosti 

smíření. Už leccos jsme si o této krásné a vzácné svátosti, která 
nás usmiřuje s Bohem, řekli. Blíží se Velikonoce. Jejich 
integrální součástí je přijetí svatých svátostí. Nezbývá, než 
povzbudit: 

„Mám 40 let. Naposledy jsem byl u zpovědi před více 
než 20 lety. Od té doby jsem spáchal následující hříchy…“  

Když konečně vyslovil tato slova, pocítil obrovskou 
úlevu. Jako by se splnilo něco, na co čekal celý život. 

Když měl 14 let, spáchal hřích, za který se velmi styděl. 
Nikdo o něm nevěděl. Ani rodiče, ani učitelé, ani kamarádi ve 
škole. Když si uvědomil, že je někdo, komu to bude potřeba říct 
- kněz ve zpovědnici - pocítil skoro fyzickou bolest. Rozhodl se 
tedy o tom nemluvit. A skutečně při příští zpovědi tento hřích 
zatajil. Znepokojeně očekával, co se bude dít. Nestalo se nic. 
Kněz, jako obvykle, mu dal pokání  a udělil rozhřešení. 

Později čím dál častěji zatajoval při zpovědi své různé 
hříchy, neboť tak to bylo nejpohodlnější. Až jednou si řekl, proč 
má vůbec hrát tuto hru na schovávanou, když stejně nezíská 
klid svědomí?! Přestal chodit ke zpovědi. 

Nejvíce se znepokojovala jeho manželka. Často ho 
přemlouvala, aby se šel vyzpovídat, zvláště když se v jejich 
životě odehrávala nějaká důležitá událost. Kroutil odmítavě 
hlavou a říkal, že necítí takovou potřebu. Nechtěl hovořit 
s kněžími. Smál se jejich argumentaci a jen krčil rameny. 

Před dvěma měsíci se v něm něco zlomilo. Tak nějak 
bezdůvodně. Nic otřesného se neudálo v jeho životě. Jednoduše 
stále častěji se objevovala myšlenka, že je třeba konečně se 
vyzpovídat. Ani s tou myšlenkou nebojoval. Necítil zábrany, 
když prosil svou ženu o pomoc v přípravě. 

Rosteme v poznání 
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Do kostela šli společně. Když se zpovídal, manželka 
klečela v lavici a plakala radostí. Její modlitba byla vyslyšena. 

        
        A.S. 

 

Článek byl převzat ze staršího čísla časopisu Immaculata.            
Kéž podobně krásný návrat prožijí v této postní době i ti z nás, 
kteří toho potřebují! 
 

Stokrát zradíš Boha, stokrát jdeš od něj dál.Stokrát zradíš Boha, stokrát jdeš od něj dál.Stokrát zradíš Boha, stokrát jdeš od něj dál.Stokrát zradíš Boha, stokrát jdeš od něj dál.    
Však zas jej potkáš znova, kVšak zas jej potkáš znova, kVšak zas jej potkáš znova, kVšak zas jej potkáš znova, kde jsi se nenadál.de jsi se nenadál.de jsi se nenadál.de jsi se nenadál.    

A cítíš: Marné všecko. Pro Boha jsi stvořen jen.A cítíš: Marné všecko. Pro Boha jsi stvořen jen.A cítíš: Marné všecko. Pro Boha jsi stvořen jen.A cítíš: Marné všecko. Pro Boha jsi stvořen jen.    
Dokud v něm nespočineš, nebudeš šťasten, spokojen!Dokud v něm nespočineš, nebudeš šťasten, spokojen!Dokud v něm nespočineš, nebudeš šťasten, spokojen!Dokud v něm nespočineš, nebudeš šťasten, spokojen! 

 

 
  Když se žádá o pohřeb se mší svatou, obvykle se žádá 
křestní list. Co když ho ten člověk nemá? Může být mše svatá  
i za člověka, který nebyl pokřtěn? 
   
Pokusím se o dvojí výklad: o výklad právní a pastorační. Právní 
výklad říká, že církev není pouze jinou formou Pohřební 
služby. Církev se při pohřbu loučí se svými zemřelými členy. 
Proto Kodex církevního práva počítá s pohřbem pokřtěných, 
s pohřbem katechumenů (tedy těch, kteří se na křest již 
připravovali) a s pohřbem dětí, které rodiče chtěli nechat 
pokřtít, ale které zemřely před křtem. Jinak o nepokřtěných 
zemřelých Kodex církevního práva nemluví. Dá se říci, že 
církevní právo s pohřbem nepokřtěných nepočítá, ale na druhou 
stranu jej ani výslovně nezakazuje. Důležitým aspektem je 
snaha, aby nebylo zatemněno Ježíšovo učení o důležitosti křtu. 
Právně vzato povinnost pohřbívat nepokřtěné zde tedy není. 

Ptali jste se 
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  Nabízí se ale ještě pohled pastorační: Máme právo 
v církvi nepokřtěným ukazovat „tvrdou pěst“? A co když tito 
lidé Krista nepřijali jenom proto, že my křesťané jsme jim ho 
neuměli ukázat nebo jsme ho dokonce zastiňovali? Koneckonců 
co když ten nepokřtěný člověk upřímně hledal a uskutečňoval 
dobro a pravdu? Je-li nevyšším Dobrem a Pravdou Kristus, 
nehledal tak ten člověk vlastně jeho? A nejedná se zde tedy            
o jakýsi křest touhy? Není Bohu takový člověk blíž, než ten, 
který „má“ všechny svátosti, a který přitom podle toho nežil? 
Také kolik třeba i lidí nepokřtěných s církví sympatizuje                  
a přiloží ruku k dílu, když je to třeba? A my bychom jim 
odmítli pomodlit se nad jejich rakví a pohřbít je? Myslíte, že 
Pán Ježíš by od těchto lidí žádal křestní list? 
  Spíše bych se přimlouval za určitou vnitřní pravdivost. 
Asi by nebylo šťastné, kdybychom slavili mši svatou (největší 
tajemství naší víry) nad někým jenom proto, že kostel je 
nejbližší slušné místo k rozloučení. Na druhou stranu může být 
tolik důvodů pro milosrdnou tvář církve. A to milosrdenství by 
mělo vítězit nad soudem… 

 
Tříkrálová sbírka 2012 je již minulostí. Jak jsme si 
v jednotlivých obcích vedli? 
 

Pustá Polom  57.319 Kč 
Kyjovice 40.799 Kč 
Podvihov 19.220 Kč 
Hlubočec 15.438 Kč 

 

Dohromady tedy v celé farnosti 132.776 Kč, jimiž Charita 
Hrabyně může prospět potřebným. Všem organizátorům, 
vedoucím skupinek, koledníkům a dárcům Pán Bůh odplať! 

Tříkrálová sbírka 2012 
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Začátkem ledna, tak jako každý rok, proběhla i v naší 

obci Tříkrálová sbírka. Vybrané peněžní dary občanů  ve výši 
40 799 Kč byly předány  pracovníkům Charity Hrabyně. 

U nás koledovalo 7 skupinek – tři koledníčci a jeden 
vedoucí ve skupince. Koledování se uskutečnilo v sobotu              
7. ledna.  

Paní Kozelková vyhlásí v místním rozhlase zahájení 
sbírky a po dobu sbírky pouští koledy. Každý vedoucí skupinky 
má seznam se jmény a popisnými čísly úseku, který skupinka 
obchází. Než koledníčci vyjdou, společně se vyfotí. 

Děti, oblečené v kostýmech tří králů, přinášejí lidem 
poselství lásky a pokoje. Ti je odmění sladkostmi nebo ovocem 
a přispějí finančním darem do charitní pokladničky. Po obejití 
úseku se skupinky vracejí do klubovny TJ Sokol, kde dostanou 
malé pohoštění – párek a horký čaj, na které již druhým rokem 
přispívá obecní úřad. 

Jak to bylo v Kyjovicích 
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Děti chodí koledovat rády a později se z nich stávají 
vedoucí skupinek. 

Děkujeme všem občanům za vlídné přijetí koledníčků           
a za projevenou štědrost, koledníčkům a vedoucím skupinek za 
ochotu a obětavost a všem, kteří se na průběhu sbírky podíleli. 
 

Jindřiška Vdovičíková 

   
  Znáte to: Vlaková souprava přijede na nádraží, jednu 
lokomotivu odpojí, druhou připojí a souprava jede dál.  
  Tak tomu bývá také v církvi. A tak vám, milí farníci, 
sděluji, že od 20.ledna 2012 mě otec biskup zprostil vedení 
duchovní správy v Rehabilitačním centru v Hrabyni a svěřil ji 
P. ThLic. Marcelu Puvákovi, kterého možná znáte z TV Noe.  
  Jezdil jsem tam rád. Učil jsem se od nemocných nést 
životní kříže a nejednou jsem opravdu obdivoval jejich víru, 
vyrovnanost, optimismus. Byli takovou mojí (a vlastně i vaší) 
modlitební bankou. Jim jsem svěřoval modlitby za různé 
záležitosti v naší farnosti.  
  Bylo toho ale na všechny strany hodně. Přece jenom se 
pravidelně sloužilo na pěti místech. A tak po delších jednáních 
otec biskup z toho „koláče“ kousíček ukrojil. Nemocné ponesu 
dál ve svém srdci a vám se budu snad zase trochu víc věnovat. 
   

Kdo pro Boží království pracuje, dělá mnoho. 
Kdo se za Boží království modlí, dělá víc. 

Kdo pro Boží království trpí, dělá všechno… 
 

(kardinál František Tomášek) 
 

S vděčnou vzpomínkou na nemocné 
P. Zdeněk 

 
 
 

Přepřaháme 
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Letošní diecézní setkání mládeže              
s otcem biskupem proběhne               
ve dnech 23. – 24. 3. 2012                    
v moravskoslezské metropoli –             

v Ostravě – na Biskupském gymnáziu. Je určeno mladým             
od 14 let. Mottem setkání je Benediktem XVI. zvolený úryvek              
z Písma: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!“ 
(Flp 4,4).  
  Těšit se můžete na fajn partu, modlitbu s hudebními 
doprovody – Večer chval, na návštěvu katedrály, biskupství, 
kostela svatého Václava, televize Noe, nebude chybět 
katecheze, workshopy a samozřejmě mše svatá! Hlady a žízní 
taky neumřeme – bude připravena snídaně a oběd! Večeře 
z vlastních zásob. S sebou spacák, karimatku a přezůvky. Cena: 
101 Kč. Více informací na www.dcm.doo.cz.  

 

Zve Diecézní centrum mládeže 
 
P.S. Zájemci o společnou účast z naší farnosti se mohou hlásit 
do 18.03. u Vojtěcha Stoniše (VOJTECHSTONIS@seznam.cz, 
tel. 728 396 951), který bude mladé doprovázet. 
 

 
VÝNOSY MIMO ŘÁDNÝCH SBÍREK:  
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy       01/2012  11.787* 7.050* 1.651*      995* 
Na opravy       02/2012 10.593*   7.340     2.126 1.077 
Haléř sv.Petra    02/2012 5.933 10.800 1.600 1.143 

 

*na opravy farního kostela 

Diecézní setkání mládeže 

Informační servis 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� ne 26.02. – ve 14.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 
dospělých ke svátostem 

� po 27.02. – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 h. Křížová cesta se mší svatou 
� st 29.02. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 h. Křížová cesta se mší sv. zvláště pro  
      rodiny s malými dětmi 
� pá 02.03. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 02.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 03.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 04.03. – ve 14.30 hod. na faře setkání maličkých dětí              

a jejich rodin; téma: Podobní kříži - kříž jako znamení 
vepsané v nás 

� po 05.03. a st 07.03. – mše sv. v Pusté Polomi mimořádně 
v 07.00 hod. 

� po 05.03. a st 07.03. – výlet žáků z náboženství do   
      aquaparku v Bohumíně; bližší informace žáci i rodiče  
      dostali na zvláštním listu; sraz přihlášených na faře ve 12h. 
� pá 09.03. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci              

a Podvihově 
� so 10.03. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� so 10.03. a ne 11.03. – při všech bohoslužbách sbírka na 

potřeby diecéze 
� pá 16.03. v 08.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření, bohoslužba slova se sv. 
přijímáním a návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 16.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 17.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 17.03. a ne 18.03. – při mších svatých sbírka na opravy 

kaplí; v Pusté Polomi na opravy kostela 
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� po 19.03. – slavnost sv. Josefa; oslava svátku společná při 
mši svaté na faře v Pusté Polomi v 17.00 hodin 

� po 19.03. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 
dospělých ke svátostem 

� pá 23.03. a so 24.03. – Diecézní setkání mládeže – viz výše 
� so 24.03. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� ne 25.03. – po bohoslužbách v Kyjovicích a Pusté Polomi 

prodej misijních pohlednic namalovaných dětmi 
z náboženství na podporu chudých dětí prostřednictvím 
Papežských misijních děl 

� Přípravy k 1. sv. přijímání:  každý pátek mimo 09.03. na 
faře ve 13.00 hod.  

� Schůzky scholy: každý pátek  v kapli v Kyjovicích                     
v 15.30 h. a v Pusté Polomi na faře v 16.00 h. 

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 03.03. a 17.03. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 10.03. a 24.03. v 17.00 hod. 

 

 
Mladá katolická rodina tráví spokojeně nedělní odpoledne, když 
tu najednou zadrnčí zvonek. Muž jde otevřít a vidí, že u dveří 
stojí smrtka. Padne na kolena se slzami v očích a začne 
bědovat: „Mě si neber, já jsem ještě mladý, nic jsem si neužil, 
jsem se ženou teprve rok. První dítě se nám nedávno narodilo              
a teď čekáme druhé. Máme rozestavěný barák, na auto jsme si 
půjčili. M ě si přece nemůžeš vzít!“ Smrtka se na něj 
s despektem podívá a řekne temným hlasem: „Uhni, zbabělče, 
jdu si pro křečka!“ ☺ 
 

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 


