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Není žádná situace, kterou by Bůh nemohl změnit, 
a není žádný hřích, který by nemohl odpustit, 

pokud se mu otevřeme. 
(papež František) 
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ČLOVĚK A BŮH 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pane mám ti svou lásku dát?  
   Jen dej! 
Víš, je ale pošpiněná! 
   Dej, jakou máš! 
Chtěla bych si s tebou povídat. 
   Tak jen povídej! 
A zeptat se tě... 
   A na co se ptáš? 
Jak začít nový život mám? 
   Pojď jen za mnou, já tě očekávám. 
A - co když tedy zaťukám? 
   Pak s radostí k sobě tě přivinu. 
A když k tobě se smutkem přijdu? 
   Já tě potěším! 
A co když radost ti sdělím? 
   Bude dvakrát větší. 
A když tě do srdce pozvu? 
   Rychle přispěchám. 
A - a když tě zklamu? 
   Budeš-li chtít, odpustím ti 
   a nikdy, nikdy víc nepřipomenu! 
A – když upadnu? 
   Zvednu tě! 
Co však, když přijde bolest? 
   Neobávej se, já ji snesu! 
A když přijde hradba problémů? 
   Pomůžu ti ji zbořit. 
Ale, co když mě svádí svět? 
   Důvěřuj mi, spolu jistě  
   vše překonáme. 
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Můj Pane a Králi, já ti tedy svou lásku dávám. 
   Dej, vždyť já tu svou  
   jsem ti již dávno dal! 
A – a co mám ještě udělat? 
   Modli se a věř! 
Ano, ale to vše není lehké! 
   Já vím, drž se mě tedy za ruku  
   a já tě posílím! 
 

(neznámý autor ) 
 
Blíží se slavnost Ježíšova Těla a Krve. Prožíváme též Rok Eucharistie. 
Přijměte tuto meditaci jako pozvání za Ježíšem v Eucharistii. Tichá 

adorace Ježíše s vystavenou Nejsv. Svátostí bude probíhat po celý 

červen ve farním kostele v Pusté Polomi každý pátek od 16.00 do 

18.00 hod. V Kyjovicích bude o 1. pátku v měsíci 5. června od 17.00 

do 18.00 hod. 
 

A snad ještě malá poznámka: I když v ostatní dny Eucharistie 
vystavená není, po celé letní období bývají kostel i všechny kaple naší 
farnosti otevřeny alespoň k bezpečnostní mříži. Mříže ani dvířka 
svatostánku nás přece nedělí. Živý Ježíš zde je. A mnozí docela kolem 
kostela a kaplí i procházejí. Stavíš se? Máš Ježíši co povědět? 

 
 
 
 
 
 
 

 
V 
 

 

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 V modlitbě Věřím v Boha vyznáváme o Ježíšovi: Vstoupil do 
nebe, sedí po pravici Otce...  
To je něco, k čemu (když se podaří) jsme povoláni jednou i my. Ale 
není představa nebe pro nás příliš vzdálená? Věříme opravdu                         
v nebe? Kde je nebe? 
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 Děti ukazují prstem vzhůru. A první kosmonaut - Jurij Gagarin - 
který proletěl vesmírem, tvrdil, že tam žádného Pána Boha nepotkal. 
Existuje nebe? 
 Existuje. Ježíš to zaručuje. Ale abychom nebe aspoň trochu 
pochopili, pak se musíme vrátit k prvním lidem. Žili v ráji. Ale kde byl 
ten ráj?! Na zemi! Bůh stvořil svět se vším, co je v něm, do něj usadil 
tvorstvo - včetně člověka. Člověk žil na zemi, a přesto v ráji. Ráj je na 
prvém místě stav. Stav člověka, který žije v přátelství s Bohem a Bůh 
se s ním přímo sdílí. Když pak lidé zhřešili, museli ráj opustit. A přece 
zůstali na zemi. Ale něco se stalo: Už to nebyl ráj, už se nesdíleli                     
s Bohem přímo, do světa vstoupil hřích, schopnost trpět, schopnost 
zemřít. Ráj se proměnil v opravdové slzavé údolí. 
 Ale zůstal lidem slib: Slib, že přijde Vykupitel. Ježíš svou smrtí 
na kříži a svým vzkříšením opět ztracený ráj otevřel a dal lidem 
možnost ráj znovu nalézt. Ježíš se po skončení vykupitelského díla 
vrátil k Otci. Ty, kteří zemřou s čistou duší (v milosti posvěcující = 
bez těžkého hříchu) tento návrat k Otci čeká po smrti: Nejprve Bůh 
povolá duši a po vzkříšení i lidské tělo. 
 Nebudeme k tomu potřebovat žádné tryskové motory. 
Nebudeme muset překonávat miliardy kilometrů vesmírem a za 
vesmír. Bible nás jasně učí, že podoba světa, jak ho nyní známe, 
jednou pomine a svět bude obnoven - nově uspořádán - tak, aby 
odpovídal potřebám vzkříšeného a oslaveného těla. Nejen tak, „aby 
tam všichni vlezli“, ale bude to opravdový ráj - stav, ve kterém se 
budeme přímo sdílet s Bohem a Bůh s námi. 
 A kde tedy ten ráj je? To Bible opravdu neřeší. Já si jej třeba 
představuji jako nějaký vícerozměrný svět, jehož je náš svět jen 
maličkou součástí. Mladí dobře vědí, co je to 3D. A já si myslím, že 
tak jako třeba nedokonalé (placaté a nepohyblivé) fotografie jsou 
jen maličkou součástí našeho dokonalejšího (trojrozměrného                      
a pohyblivého) 3D světa, tak zase náš 3D svět je jen malinkou 
součástí něčeho daleko dokonalejšího, daleko dokonalejšího světa. 
Jak ho nazvat? 4D, 5D, 7D? Těžko říct… 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Od konce 2. světové války v těchto dnech uplynulo 70 let. Tragické 
osudy lidí, kteří ji prožili, je naléhavé si připomínat zvláště dnes. 
Neměli bychom zapomenout, že při současné rusko-ukrajinské krizi 
se dostáváme na okraj světového válečného konfliktu, který by se 
nepochybně vážně dotkl i naší země. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vojáci čs.armády v Kyjovicích dne 9. října 1938 
 

 Když 9. října 1938 procházely vesnicemi naší farnosti čety vojáků                 
z pevností od Háje, jen málokdo si představil, jak rychle nacisté 
zlikvidují českou důstojnost a nastolí otrocký režim arbeitrů 
velkoněmecké říše.  

Ještě ten den Němci převzali v obcích úřady a poštu, poručili vyvěsit 
prapory s hákovým křížem a vnutili lidem ono germánské 
„Volksschule, Gasthaus či Heil Hitler!“. 

Němečtí vojáci zuřivě rabovali v domech, aby našli čs. stejnokroje, 
prapory, doklady o spolcích a hlavně zbraně. 
Z kláštera Jana Šamárka v Pusté Polomi byly vyhnány děti                               
i „klášterny“ a zcela nová stavba byla zabrána pro úřad tzv. 
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„Amsleitera“, politického správce pro Pustou Polom, Hlubočec, 
Kyjovice, Výškovice, Bítov, Zbyslavice a Čavisov. 

Již 3. listopadu 1938 byl zatčen Martin Uhrovič, řídící učitel v Pusté 
Polomi. Početná skupina německých policistů pak pozatýkala 
všechny další obecní veřejné činitele a exponované osoby. Všichni 
zatčení byli biti obušky, kopání a rváni za vlasy. Stejnému násilí byly 
vystaveny ženy a děti zatčených. Nacisté neušetřili ani těhotnou 
Adélu Hruzíkovou.  

Angažovaní občané, komunisté, legionáři i kněží po zjištění, že jsou 
na seznamu občanů říši nepřátelských, uprchli dočasně do Ostravy. 
Podobně někteří učitelé byli donuceni se vystěhovat, dům M. 
Uhroviče byl pak zabrán nacisty.  

Němečtí učitelé v Hlubočci dne 3. prosince 1938 zlikvidovali 
knihovnu, v ostatních vesnicích je horlivě následovali a pálili české 
knihy v přítomnosti školních dětí. 

Pustopolomská farnost už v ničem nepřipomíná klidný slezský 
venkov, kde žije v souladu asi 3600 Čechů společně s padesáti 
občany německé národnosti a stejným počtem dalších cizozemců. 
 

Leo Langer a Emil Vícha včele místních nacistů při pochodu 
Kyjovicemi fanaticky hajlují v bílých rukavicích, zatímco zámecký 
kaplan páter Josef Kupka byl poprvé vyslýchán gestapem a od této 
chvíle až do konce války si nebude jistý ani službou Bohu ani svým 
životem. Devátým říjnem roku 1938 začíná pro farníky nejtěžší                     
a nejtragičtější období jejich historie. (pokračování příště)           Petr Stoniš 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Silniční ukazatel směru z Hlubočce do Pusté Polomi v říjnu 1938 
 
 



 7

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

� po 01.06. – v Podvihově od 17.30 hod. příležitost k přijetí 
svátosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá 

� st 03.06. – mimořádně v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá 
zvláště pro rodiny ze všech obcí naší farnosti, v 17.45 hod. 
modlitba rodin v kostele, svátost smíření zvl. pro rodiny,                   
na faře Farní školka – program s katechezí i zábavou pro děti 

� čt 04.06. – v Hlubočci od 17.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 
smíření a v 18.00 hod. mše svatá 

� pá 05.06. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 05.06. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 05.06. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 05.06. – od 17.00 hod. v Kyjovicích tichá adorace; v 18.00 

hod. společné zakončení adorace a mše svatá 
� pá 05.06. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 06.06. – v 10.00 hod. na faře schůzka MLADŠÍCH ministrantů 
� so 06.06. – v 10.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí sv. 

manželství p. Lukáš Chlappek a sl. Veronika Stošková 
� so 06.06. – v 11.30 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí sv. 

manželství p. Jan Kožiál a sl. Zuzana Carbolová 
� so 06.06. – ve 14.00 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik dětí na 

1. sv. přijímání 
� so 06.06. – ve 14.45 hod. v kostele v P. Polomi 1. sv. zpověď dětí 
� so 06.06. – od 15.30 do 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi 

příležitost k přijetí sv. smíření před 1. sv. přijímáním a před 
slavností Těla a Krve Páně pro ostatní 

� so 06.06. a ne 07.06. – při všech bohoslužbách oslava slavnosti 
Těla a Krve Páně; zároveň sbírka na Eucharistický kongres 
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� ne 07.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi slavnost 1. sv. 
přijímání 

� po 08.06. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky  

� st 10.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka vedoucích minitábora  
� pá 12.06. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  

a Podvihově 
� pá 12.06. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 12.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku 

společná při mši svaté v 18.00 hod. v Kyjovicích 
� pá 12.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 13.06. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 13.06. – v 18.00 hod. v Podvihově mše sv. ze slavnosti sv.  

Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
� ne 14.06. – v 09.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv.  

Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
� ne 14.06. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� ne 14.06. – 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 

� od ne 14.06. po bohoslužbách v Pusté Polomi zápis úmyslů mší  
svatých na červenec, srpen a září 

� ne 14.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple 
sv. Antonína za Pustou Polomí 

� po 15.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 19.06. až ne 21.06. – pro děti a mládež z náboženství  

víkendový minitábor s Donem Boskem v salesiánském středisku 
v Havířově – Šumbarku; bližší informace dostanou děti a mládež 
na zvláštním listu v náboženství 

� pá 19.06. – vzhledem k minitáboru skautské schůzky a schola  
budou či nebudou dle aktuální domluvy v jednotlivých skupinách 

� so 20.06. a ne 21.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na pokračování oprav fasády farního kostela 
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� pá 26.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 26.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 27.06. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí sv.  

manželství p. Petr Urbančík a sl. Zuzana Pracná 
� so 27.06. a ne 28.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
� ne 28.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  

a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 
 

� Školní náboženství v červnu – dle aktuální domluvy 
� Tichá adorace Ježíše v Eucharistii – po celý červen ve farním 

kostele v Pusté Polomi každý pátek od 16.00 do 18.00 hod. 
 

 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:  
- v Hlubočci 06.06. a 20.06. v 18.00 hod. 
- v Podvihově 13.06. a 27.06. v 18.00 hod.  
 
 

 
 

 

 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Prožíváme Rok Eucharistie. Jedním z jeho vrcholů je slavnost 
Těla a Krve Páně (Božího Těla). V leckterých farnostech (možná                    
i tam, kde to doposud nebylo zvykem) jej budou letos prožívat také 
s eucharistickým průvodem po obci či městě. 
 Způsob oslavy v naší farnosti jsme zvažovali také s pastorační 
radou. Pastorační rada eucharistický průvod nedoporučila. V naší 
farnosti oslavíme tento největší Ježíšův dar slavností 1. sv. přijímání. 
Právě o tomto svátku děti přijmou živého Ježíše v Eucharistii poprvé 
do svých životů. A bude to výzva i pro nás. Ježíš přece jen nevyzýval 
k eucharistickým průvodům. Ale „vezměte a JEZTE“ – to řekl. 
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Přijměme Ježíšovu výzvu. Oslavme svátek jeho Těla a Krve zvláště 
v tomto Roce Eucharistie co nejpravdivěji. Oslavme svátek jeho Těla 
a Krve zvláště v tomto Roce Eucharistie tím, že přijmeme jeho výzvu: 
„Vezměte a jezte z toho všichni…“ 
 
ROZŠÍŘENÁ PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED 
SVÁTKEM TĚLA A KRVE PÁNĚ BUDE TAKTO: 
 
Podvihov Po 01/06 1730 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
P. Polom St  03/06 1615 – 1650 h. a 1745 – 1845 
Hlubočec Čt  04/06 1730 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice Pá 05/06          1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
P. Polom So 06/06  1530 – 1630 
Hlubočec So 06/06 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Podvihov Ne 07/06 0630 – 0650 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

LAZAR U NAŠICH DVEŘÍ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Pán Ježíš vyprávěl podobenství o boháči, který den co den 
pořádal skvělé hostiny, ale nechtěl vidět chudáka Lazara, který 
lehával u jeho dveří. Také papež František nám v poselství k postní 
době kladl na srdce, abychom vnímali Lazary u našich dveří dnes. 
Tuto skutečnost jsem připomněl i já a díky za nápady, které se sešly!  
 K Adopci na dálku, ve které naše farnost finančně podporuje              
2 chudé děti ve světě (jedno z Indie a jedno z Brazílie), k zapojení 
velkého množství koledníků i ke každoročnímu hezkému výnosu 
sbírky Tříkrálového koledování pro Charitu, ke sbírkám pro nejchudší 
skrze Papežská misijní díla, Haléř sv. Petra, a pro potřebné v naší 
zemi skrze dílo Charity, k pravidelným návštěvám nemocných skrze 
kněze i udělovatele Eucharistie bychom rádi přidali ještě cosi: 
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Pastorační rada vyzývá: 
 

1. Jsou-li mezi našimi farníky lidé, kteří již pěšky na mši svatou 
nemohou a nemá je kdo odvézt a stáli by o pravidelný či 
příležitostný dovoz na mši svatou, nahlaste je na kontakty 
níže. Pokusíme se dovoz zajistit. 

2. Jsou-li mezi našimi farníky lidé, kteří mají auto a kteří by na 
dopravě potřebných na bohoslužby rádi spolupracovali, 
prosíme, nahlaste se na kontakty níže. 

3. Naše farnost má kromě kněze také 4 laiky, kteří mají dovolení 
otce biskupa donášet Eucharistii nemocným. Jsou-li mezi 
našimi farníky nemocní, kteří by stáli nejen o měsíční návštěvu 
kněze, ale také o častější přijímání Ježíše v Eucharistii, 
nahlaste je na kontakty níže. 

4. Prosíme farníky, aby si všímali ve své rodině, ve své vesnici               
a ve svém okolí těch, kteří dříve do kostela chodili a dnes již 
jim to zdravotní důvody nedovolují. Prosíme: Nabídněte 
těmto lidem, že je kněz (případně také udělovatelé 
Eucharistie) rádi navštíví a nahlaste je na kontakty níže. 

 
KONTAKTY PRO POTŘEBY I NABÍDKY SLUŽEB: 

� osobně v sakristii po bohoslužbách či na faře 
� farní telefon: 603 368 922 
� farní e-mail: rkf.pustapolom@doo.cz  

 
Udělejme další kroky k budování hezké farnosti, kde sloužíme Ježíši 
nejen přímo a duchovním způsobem, ale také v potřebných bratřích 
a sestrách. 
 
 

 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na faře drnčí telefon: „Pane faráři, omluvte dnes syna z náboženství. 
Má těžkou chřipku.“ – „A kdo volá?“ – „No přece můj táta!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


