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Sám pro sebe běžíš, 
mysli na to, co Ti prospěje… 

 

(Sv. Cyril Jeruzalémský) 
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 Bylo, nebylo? Dávno již 
tomu. Před dlouhou, předlouhou 
dobou existoval jeden ostrov,              
na kterém žily všechny pocity 
a vlastnosti člověka. Pýcha, 
smutek, dobrá nálada, vědění...                
a kromě nich i láska. Jednoho dne 
se pocity a vlastnosti dozvěděly, že 
se ostrov potápí. Každý si pomáhal, 
jak uměl.  

 Na luxusní lodi plulo kolem lásky bohatství. Zeptala se: 
„Bohatství, můžeš mě vzít s sebou?“ „Ne, nemůžu, lásko. Mám 
na své lodi mnoho zlata a stříbra. Tady pro tebe není místo.“ 
Tak se láska zeptala pýchy, která projížděla kolem na 
přenádherné lodi: „Pýcho, můžeš mě vzít s sebou?“ „Já tě, 
lásko, nemůžu vzít,“ odpověděla pýcha, „tady je všechno 
perfektní. Mohla bys poškodit mou loď.“ Láska se tedy zeptala 
smutku, který jel kolem: „Smutku, prosím, vezmi mě s sebou!“ 
„Ach lásko,“ řekl smutek, „já jsem tak smutný, že musím zůstat 
sám.“ Také dobrá nálada projela kolem lásky, ale byla tak 
spokojená, že ani neslyšela, že na ni láska volá.  
 Najednou řekl nějaký hlas: „Pojď, lásko, já tě s sebou 
vezmu.“ Byl to nějaký stařec. Láska byla tak vděčná a šťastná, 
že se zapomněla zeptat na starcovo jméno. Když přijeli na 
pevninu, stařec odešel. Láska si uvědomila, že mu hodně dluží 
a zeptala se vědění: „Vědění, můžeš mi říct, kdo mi pomohl?“ 
„To byl čas!“ odpovědělo vědění. „Čas? A proč mi pomohl 
čas?“ zeptala se láska. A vědění odpovědělo: „Protože jen čas 
ví, jak důležitá je v životě láska...“  
 

Více než povídka 
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 Na cestě křesťanské zralosti může 
člověku velmi pomoci poctivá příprava. 
To jsme si v naší vzdělávací rubrice na 
pokračování připomněli minule. Jenže 
co dál? Je moc dobře mít mezi lidmi 
někoho, kdo se bude s námi radovat                 

i plakat, někoho, kdo nám bude nablízku zvláště v dobách 
těžkostí, temnot, krizí, někoho, kdo nás povzbudí slovem, ale 
kdo nás také ponese ve svém srdci v modlitbách. A je moc 
dobře, když někdo se k tomu přímo zaváže a přijme to jako svůj 
úkol. Proto si biřmovanec před přijetím svátosti biřmování volí 
svého biřmovacího kmotra. 
 Posláním kmotra tedy není jen postát vedle biřmovance 
v den přijetí svátosti a dát biřmovanci hodinky či motorku. 
Posláním kmotra je, aby svému svěřenci byl lidsky i duchovně 
nablízku v jeho další životní cestě. Být kmotrem tudíž není jen 
společenská událost! Je to veliký a zodpovědný životní úkol. 
 Ano, kmotrem může být strejda nebo teta, ale na druhou 
stranu to vůbec nemusí být nikdo z rodiny. Může to být třeba 
někdo z blízkých přátel či vrstevníků. V každém případě někdo, 
kdo má velikou důvěru biřmovance a kdo je k tomuto poslání 
sám dostatečně zralý. 
 Biřmovací kmotr je zároveň i jakýmsi ručitelem. A to je 
jako v bance: Ručitelem může být pouze ten, kdo „má“. I při 
biřmování může být kmotrem pouze ten, kdo „má“. Nikoliv 
ovšem v penězích a majetku, ale v životě s Ježíšem – po stránce 
lidské i duchovní. Pro kmotra je tedy laťka úrovně 
křesťanského života nastavena hodně vysoko. Vždyť kmotr 
mimo jiné má být svému svěřenci vzorem. Kdo tedy může být 
kmotrem? O tom zase příště… 

Vedeni Duchem svatým 
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 A je zde prozatím opět poslední z vašich dotazů: 
Společná modlitba s dětmi – menšími i těmi dospívajícími.               
Je nějaké doporučení pro vedení této modlitby? Kdy                        
u dospívajících přejít ze společné modlitby na modlitbu osobní 
– každý sám? 
 Společná modlitba je úžasná věc! Ovšem za 
předpokladu, že nejde jen o poříkání a odříkání čehosi, 
abychom splnili svoji ranní a večerní povinnost. Je krásným 
posláním křesťanských rodičů uvádět své děti do osobního 
vztahu s Bohem. Kde se vybuduje osobní vztah, tam je 
z polovičky pro budoucnost vyhráno. Důležitým prvkem 
v tomto vztahu je i osobní komunikace. Ba ještě víc: 
Psychologové říkají, že velký význam má, když třeba už                    
u miminka se rodiče společně nahlas modlí. Miminko rozumem 
ještě nechápe, co se děje, ale „nasává“ atmosféru modlitby, 
pokoje v Boží blízkosti a pozitivně ho to poznamenává. 
(Podobně negativně, když se rodiče u něj hádají. Dítě nechápe 
rozumem, ale „podepisuje“ se to na něm.) 
 Samozřejmě s rozvíjejícím se rozumem je dobré dítěti 
pomáhat atmosféru vztahu a osobního rozhovoru s Bohem 
nejen „nasávat“, ale i tvořit. V nejútlejším dětství to bude 
opravdu možná jen posazení dítěte na klín (přijetí a objetí 
rodičů v něm může evokovat pocit přijetí a objetí ze strany 
Boha) a velmi jednoduchá modlitba ve stylu: „Pane Ježíši, 
děkujeme Ti za tento den, za to, že sluníčko svítilo, za to, že si 
Lucinka mohla hrát na písečku a prosíme Tě za tatínka, který je 
ještě v práci, ať se nám zase zdravý vrátí domů.“ S přibývajícím 
věkem pak bude dobré učit děti, aby své díky, chvály, prosby            
i smír formulovaly také samy. A samozřejmě rodiče s nimi jako 
projev jejich osobního vztahu k Bohu.  

Ptali jste se 
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Také je dobré děti postupně učit společným modlitbám 
jako je Otče náš, Zdrávas, atd., které jsou pokladem církve a ve 
kterých předstupujeme před Boha a před svaté jako 
společenství. Tedy ovšem učit je nejenom znát a odříkat, ale 
hlavně rozumět, vysvětlovat smysl jednotlivých formulací. 
Takovou modlitbou bych třeba setkání před Boží tváří zakončil. 
Ale podstatné je, abychom my i děti uměli vlastními slovy 
hovořit s Bohem o tom, čím konkrétně žijeme. 

A snad ještě jednu poznámku: Modlitba s dětmi není 
záležitost jen maminky, ale i táty a koneckonců všech, kdo 
spolu žijí pod jednou střechou. Zvlášť pro kluky má veliký 
význam, když vidí, že ten veliký táta (kterého v dětství jistě 
obdivují) se skloní na kolena před někým ještě větším. 

No a v období dospívání? Obrazně řečeno: Ve vztahu 
k Bohu celkově (i v otázce modlitby) je posláním rodičů ruku 
dítěte pomaličku pouštět ze své dlaně a vkládat ji přímo do 
dlaně Boží. Je určitě fajn držet společnou modlitbu i nadále. 
Zvláště v dospívání se však i rozhovor s Bohem může stát 
(a je moc dobře, když se tak stane!) něčím, co vyžaduje 
intimitu. Tu bych určitě i přes snahu o společnou modlitbu 
podporoval. Je to tak trochu i o odhadu, co se stane, když 
modlitbu necháme jako osobní záležitost. Někomu to prospěje  
a prohloubí to jeho osobní vztah s Bohem, u jiného pak třeba 
otázka modlitby vyprchá do ztracena. Udělal bych to, co bych 
pro skutečný duchovní růst dospívajících viděl jako 
nejužitečnější. Pro dospívajícího někdy může být těžké intimitu 
svého nitra veřejně otevírat před celou rodinou. Z toho může 
vycházet i nechuť ke společné modlitbě. Ale co třeba, kdyby 
vždycky jeden člen rodiny večerní modlitbu připravil a vedl? 
Ostatní se samozřejmě podle okolností, možností a chuti mohou 
zapojit. Vloží do ní to, co sám uzná za vhodné, a bude se učit 
být pro svoji rodinu (a jednou i pro tu, kterou třeba založí) 
duchovně užitečný. Ale je to fakt věc asi hodně individuální. 
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 Ano, být užitečný. Nejenom se vézt, ale také převzít 
alespoň kousek zodpovědnosti za svoji rodinu. Také za tu farní. 
 II. vatikánský koncil v dokumentu Apostolicam 
actuositatem vyzývá, „ ať si laici zvykají pracovat ve farnosti 
v nejtěsnějším spojení se svými kněžími“ . Není to záležitost 
jen kněží. Celá církev i každá farnost budou takové, jaké si je 
uděláme. 

Jednou z forem aktivního zapojení laiků (nekněží) do 
života farnosti je i Farní rada (dále jen FR). Ta se skládá ze 
dvou částí: z ekonomické rady a pastorační rady. Jak vyplývá 
z názvu, ekonomická rada pomáhá faráři ve správě majetku                                 
a v ekonomických záležitostech, pastorační rada je nápomocná 
v dalších činnostech důležitých pro péči o lidské duše a o běžný 
chod farnosti. Kněz má mít k dispozici ekonomickou (a podle 
možností i pastorační) radu, která zná potřeby farnosti, 
předkládá a zvažuje návrhy řešení těchto potřeb a naplňuje 
přijaté úkoly. FR je pouze poradním a výkonným orgánem, 
farář pak jako statutární zástupce nese plnou zodpovědnost za 
to, že vše, co se rozhoduje či plánuje, je v souladu s Božími, 
církevními i státními předpisy. 

Ekonomická rada je povinná, ustanovení pastorační rady 
závisí na vůli faráře. FR je stanovena na dobu určitou a zaniká 
po uplynutí této doby nebo s odchodem faráře, který ji 
ustanovil. Po příchodu nového faráře je tento farář povinen do 
jednoho roku ustanovit novou ekonomickou radu farnosti, a to 
na dobu jednoho roku, poté pak další alespoň ekonomickou 
radu, a to vždy na dobu 5 let s možností opětovných jmenování. 
 Protože si nedokážu představit, že bych po příchodu do 
nové farnosti byl na všechno sám, jaksi samovolně jsem před 
dvěma roky začal spolupracovat se členy FR, kterou ustanovil 

Nová Farní rada 
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předchůdce otec Martin, a která s jeho odchodem vlastně 
oficiálně zanikla. Po uplynutí jednoho roku, kdy jsem měl 
povinnost na jeden rok ustanovit minimálně ekonomickou radu, 
jsem se rozhodl – jednak z časových důvodů, jednak proto, že 
se mi se „starou“ FR dobře spolupracovalo a také proto, že tato 
FR měla „odkroucené“ teprve 2 nebo 3 roky – potvrdit na další 
rok původní sestavu této FR. Rok uplynul a už to tak chodí: ve 
státě, obci i ve společenství věřících. Čas od času dochází 
k novému „rozdání karet“, k novým volbám, k novým 
jmenováním. Někteří členové zestárnou, jiní zemřou, někdo 
nemá čas, někteří FR opustí, místo některých jmenovaných 
členů se objeví náhradníci. Naopak jiní nečlenové dospějí nebo 
se přistěhují a mohou být přínosem. Prostě to chce nové 
„rozdání karet“ tak, aby ruku k dílu mohli přiložit již osvědčení 
farníci a také „čerstvá krev“. Čas uzrál i v naší farnosti. 

Nejprve se sluší ovšem poděkovat. Upřímným „Pán Bůh 
zaplať!“ děkuji všem, kteří s láskou a nadšením do této služby 
šli. Děkuji za každou dobrou a dobře vykonanou práci a chci 
říct, že si takovéto práce nesmírně vážím. Zvláštním způsobem 
děkuji těm, jejichž počáteční láska a nadšení neochably a kteří 
jsou ochotni své síly nabídnout i do dalších dnů a let. Opravdu 
se mi se stávající FR výborně spolupracovalo a jsem za to moc 
vděčný. 

Jak tedy dále? Přestože farář může 
jmenovat členy FR i bez volby – pouze na 
základě vlastního uvážení, pro větší sílu 
mandátu zajímá vašeho faráře váš názor. 
V běžných volbách do parlamentu či 

zastupitelstev bývají připraveny kandidátky a voliči z nich 
vybírají. Při ustanovování FR tomu bude opačně: Farníci dají 
v hlasování návrhy jmen těch, kteří s naší farností žijí a kterým 
důvěřují a tito lidé pak budou osloveni s prosbou, aby tuto 
důvěru přijali a stali se členy FR. A teď konkrétně: 
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EKONOMICKÁ RADA  
 

Ekonomická rada se musí skládat z odborníků v oboru. 
Podle stanov biskupa ostravsko-opavské diecéze členy 
ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se 
vyznačují znalostmi a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, 
daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální 
činnosti a jiných podle potřeb vyplývajících z ekonomických 
aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu ve 
farnosti. Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, 
maximální 5. 

Proto žádám vás všechny, abyste kdykoliv průběžně 
písemně, SMS zprávou (t.č. 603 368 922) nebo mailem 
(rkf.pustapolom@doo.cz) do 30. srpna 2012 podávali návrhy 
vhodných odborníků. Z nich pak budou jmenováni členové 
ekonomické rady tak, aby bylo mezi nimi zastoupeno co nejširší 
spektrum jmenovaných odvětví. Ideálem by bylo, kdyby každá 
obec naší farnosti měla v ekonomické radě jednoho člena. 
 
 

PASTORAČNÍ RADA  
 
 Pastorační radu farnosti by pak měli tvořit ti, kteří jsou 
v jednotlivých obcích farnosti „tahouny“ pastoračních                          
a provozních záležitostí. Budeme postupovat podle těchto 
pravidel: 
 
� Nikdo k volbě není nucen – ať se jí účastní pouze ti, kterým 

záleží na tom, aby dali svůj hlas tomu, komu důvěřují a kdo 
bude – dle jejich názoru – pracovat k blahu farnosti jako 
dobrý zástupce ostatních farníků. 

� Volit může každý dospělý člen farnosti a každý, kdo s naší 
farností pravidelně intenzívně žije (týká se také Budišovic). 
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� Rovněž zvolen může být pouze dospělý člen farnosti                   
a každý, kdo s naší farností pravidelně intenzívně žije (týká 
se také Budišovic). 

� Volba nových rad proběhne v sobotu 01.09. a v neděli 
02.09. po bohoslužbách. 

� Volba je anonymní. 
� Každý, kdo se chce volby zúčastnit, si doma připraví lístek 

se jmény 4 farníků své obce, kterým nejvíce důvěřuje. Také 
nemocní mohou po někom lístek poslat. 

� V den volby po mši svaté lístky se jmény kněz osobně 
vybere. Volba bude ihned vyhodnocena a její výsledky 
zapsány a oznámeny. 

� V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 5 navržených 
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se stane adepty na 
členství v radě místní kaple.  

� V Pusté Polomi 5 navržených kandidátů s nejvyšším počtem 
hlasů (týká se případně též budišovických) se stane adepty 
přímo na členství v pastorační radě.  

� V dalších dnech budou zvolení kandidáti dotázáni, zda svoji 
volbu přijímají. V případě zamítavého stanoviska zvoleného 
kandidáta postupuje na jeho místo další v pořadí. 

� 5 navržených pustopolomských (případně též 
budišovických) kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kteří 
svou volbu přijmou, bude jmenováno členem pastorační 
rady. 

� Po ustanovení členů rad kaplí v Kyjovicích, Hlubočci                      
a Podvihově členové těchto rad zvolí mezi sebou zástupce 
své obce do pastorační rady celé farnosti, a to podle 
poměrového klíče odpovídajícího počtu účastníků 
bohoslužeb v jednotlivých obcích: Kyjovice – 3 členové, 
Hlubočec a Podvihov 2 členové. 

� Dle okolností farář kromě zvolených členů může do 
pastorační rady nezávisle na počtu hlasů jmenovat další 



 10

členy, kteří jedinečným a výrazným způsobem farnosti 
významně slouží. Toto právo může zůstat nevyužito. 

� Výsledky voleb a skutečnost, zda-li navržení kandidáti svou 
volbu přijali, budou oznámeny při bohoslužbách v sobotu 
15.09. a v neděli 16.09.  

� V neděli 30.09. členové ekonomické i pastorační rady při 
mši svaté ve farním kostele v 10.30 hod. složí slib                            
a dostanou jmenovací dekret k 01.10. 2012 na dobu pěti let. 
Seznam členů Farní rady bude následně odeslán otci 
biskupovi. 

� Členové rad kaplí slib neskládají. 
 
Ještě jednou děkuji za pomoc všem, kdo k dobru farnosti 
pracovali. Kéž nové volby a nová jmenování se stanou novým 
větrem do plachet korábu církve v naší farnosti! 
 
P.S.1: Informace o ustanovení nové Farní rady vychází 
s velkým časovým předstihem. Také proto, abyste už teď 
zvažovali, komu dáte svou důvěru. 
 

P.S.2: Poznámka pro ty, kteří zvoleni či jmenováni nebudou: 
Pracovat pro farnost ale může a má každý! ☺  Moc o to prosím! 
 

P.S.3: Poznámka pro ty, kteří zvoleni budou: Nezklamejte 
důvěru farník ů hned v počátku tím, že byste své jmenování 
odmítli!  O to prosím ještě víc… 
 

Kdyby každý věřící věnoval své farnosti jednu hodinu  
svého času týdně (a tím nemyslím jen dobu při nedělní mši 
svaté v kostele!), jak moc by se naše farnosti proměnily… 

 
Křesťan, který je zdravý a může 

a přesto pro svou farnost nepracuje,  
je křesťanem v předčasném důchodu… 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
� po 30.07. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
� st 01.08. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
� pá 03.08. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� so 11.08. až út 21.08. – farní tábor v Nových Heřminovech 
� ne 12.08. – odpoledne mše sv. na farním letním táboře 

v Nových Heřminovech; 4 zájemci z řad dětí a mládeže 
mohou jet s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� út 14.08. až ne 19.08. – celostátní setkání mládeže ve Žďáru 
nad Sázavou; program viz 

      http://www.pastorace.cz/Aktuality/Ochutnavka-z-celostatniho-    
      setkani-mladeze-Zar-nad-Sazavou-141982012.html 
� st 15.08. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. 

v Kyjovicích v 09.00 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hodin 
� pá 17.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 
� so 18.08. a ne 19.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy 

kaplí, v Pusté Polomi sbírka na opravy farního kostela 
� pá 24.08. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci       

a v Podvihově 
� ne 26.08. – od 15.00 hodin na farní zahradě Farní den; 

Pojďme „pobejt“ a popovídat si o tom, z čeho máme ve 
farnosti radost a co nám třeba naopak ve farnosti chybí.Máte 
něco takového? Tak proč o tom ještě váš farář neví?!  ☺ 

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 04.08. a 18.08. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 11.08. a 25.08. v 18.00 hod. 

 

Informační servis 
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Cestovní kanceláře krachují, 

reálná mzda klesá, daně se zvyšují, 
ekonomická krize doléhá… 

 
Pojďte ke mně všichni, 

kdo se lopotíte a jste břemeny obtíženi 
a já vás občerstvím! 

(Mt 11,28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věřím a mám to vyzkoušené, 
že Ježíš opravdu občerstvuje, pozvedá, 

posiluje, „dobíjí baterky“? 
To není sentiment. 

To je fakt!!! 
 

P.S. A je to zadarmo! 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Nejen prázdninová výzva 


