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Co jste vy, byli jsme i my. 
Co jsme my, budete jednou i vy… 

 

 (vzkaz našich zemřelých) 
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SMRT NENIČÍ NIC, CO JE DOBRÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vidím a jasně si uvědomuji, co se se mnou děje. 
Navzdory starostlivosti představených a péči 
lékařů se moje zdraví vytrácí a uniká, ale 
nesmírně se raduji z tvého povolání, můj Bože                 
a má lásko, protože vím, že s okamžikem smrti 
začne mé poslání.  

Když jsme odcházeli od lékaře a zastavily se na chvilku v kapli 
sanatoria, v duši jsem zaslechla slova: „Dítě moje, ještě pár kapek 
do kalicha, už zanedlouho.“ Duši mi zaplavila radost. Bylo to první 
zavolání mého Ženicha a Mistra. Mé srdce se rozněžnilo a v jediném 
okamžiku se má duše ponořila do moře Božího milosrdenství; 
pocítila jsem, že teď naplno začíná mé poslání. Smrt neničí nic, co je 
dobré. 

sv. Faustyna Kowalská 
 
 

 

 

PŘINÁŠELA ŠTĚSTÍ DRUHÝM 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Jistá mladá žena mi vyprávěla příběh o své matce. Když 
jednou od této mladé ženy odjeli z návštěvy její rodiče, telefonoval 
jí večer otec a sdělil jí velmi špatnou zprávu. „Otec mi řekl, že když 
letadlo začalo klesat na přistání, matka dostala infarkt. O dva dny 
později jsem tak sama nastoupila do letadla, abych letěla na 
pohřeb.“     

Vyprávěla, že to byl dlouhý a smutný let. Dívala se z okna na 
krajinu, která pod ní ubíhala, a přemýšlela o tom, jak asi matka 
prožívala své poslední okamžiky na tomto světě. Byla se svým 
životem spokojená? Umírala s pocitem uspokojení, nebo s pocitem 
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lítosti? Bála se, nebo cítila pokoj? Věděla, jak moc ji druzí milovali? 
Mnohokrát se jí oči zalily slzami. 

Když přistála, jela rovnou do pohřebního domu. V místnosti 
bylo mnoho lidí, kteří hráli v životě matky nějakou roli. Místnost 
byla naplněna atmosférou lásky. Jelikož dcera žila již dlouho v jiném 
městě, mnoho lidí neznala a stále se ptala otce, kdo je kdo. 

V koutě seděla jakási osamělá žena. Dcera se ptala otce, kdo 
to je, otec to ale nevěděl. Pak se ptala některých matčiných 
nejbližších přátel, ale onu cizí ženu neznal nikdo. Přišla tedy za ní, 
posadila se vedle ní a řekla: „Jsem nejmladší dcera. Všichni jsme si 
říkali, že nevíme, kdo vlastně jste. Proto mě zajímá, jak jste poznala 
mou matku.“  

Žena odpověděla: „Je mi líto, ale já jsem vaši matku skoro 
vůbec neznala.“ Dcera byla trochu zmatená a ptala se: „Tak proč 
jste přišla?“ Žena zvolna odpověděla: „Před mnoha lety jsem 
procházela velmi těžkým životním obdobím. Jednoho dne jsem už 
byla zcela na dně. Jela jsem autobusem do města a sedla jsem si 
vedle ženy, jež četla nějakou knihu. Když jsme byli asi v polovině 
cesty, položila knihu do klína a podívala se na mě.“ Žena 
pokračovala: „Řekla mi: ´Zdá se, že si potřebujete popovídat´“. 
Nevím, čím to bylo, ale byla tak laskavá a otevřená, že jsem se jí 
svěřila s tím, co prožívám a o čem uvažuji. Když jsem dojela domů, 
rozhodla jsem se na základě tohoto setkání jinak. A toto mé 
rozhodnutí změnilo nejen můj vlastní život, ale i život mnoha dalších 
lidí.“  

„Ale jak to souvisí s mou matkou?“ ptala se dcera. „Toho dne 
jsem byla tak zabraná do svých problémů, že jsem se té ženě 
nepředstavila a ani jsem se nezeptala na její jméno. Nicméně přede 
dvěma dny jsem viděla v novinách její fotografii. Dneska jsem sem 
přišla, přestože jsem ani nevěděla, jak se vaše matka jmenovala, ani 
jsem ji nijak neznala. Nicméně dvacet minut, které jsem s ní strávila, 
mi zachránily život.“  

Dcera zesnulé matky se rozplakala. Později mi řekla, že právě 
v tu chvíli jí došlo, že její matka tak vlastně prožila celý život. Chodila 
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po světě s láskou a s laskavostí, kterou dávala své rodině, mnoha 
svým přátelům, ale i cizí ženě, kterou náhodně potkala. To vše 
způsobilo, že byla sama velice šťastná. Její dcera nyní chápala, že 
takto mohla ovlivnit druhé způsobem, o němž se nikdy 
nedozvěděla. „V životě mé matky šlo o lásku. Přinášela štěstí 
druhým a přitom ho sama nalézala." 

Začala jsem se modlit: "Bože, kéž mohu žít také tak. Jsem si 
vědoma, že vše, co děláme, má vliv na všechno ostatní. Kdykoli se 
rozhodneme milovat – ať už vlastní děti, nebo zcela cizího člověka – 
měníme budoucnost.“ 

převzato z www.vira.cz 
 

 

 

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pojďme pokračovat v našich zamyšleních nad vyznáním naší 
víry – nad modlitbou Věřím v Boha. Dnes zamyšlení nad větou: 
Věřím... ve společenství svatých. 

Dříve jsme se modlili: „Věřím ... v svatých obcování.“ Dnes je 
tento pojem nahrazen pojmem srozumitelnějším. Ale co to vlastně 
je ono společenství svatých? 

 

     Rozlišujeme: 
- Církev vítěznou: To jsou ti, kdo již dosáhli nebe. 
- Církev trpící      : To jsou duše v očistci. 
- Církev putující  : To jsme my zde na zemi. 
 

Věříme, že my zde na zemi zůstáváme duchovním způsobem 
spojeni s těmi, kteří zemřeli v přátelství s Bohem. Zůstáváme s nimi 
v duchovním společenství, a to nejen skrze jejich přímluvy. Pokud 
poctivě usilujeme sami o svatost svého osobního života a pokud 
skrze modlitbu pěstujeme kontakt s Božími přáteli, kteří již z tohoto 
světa odešli, pak se jedná o opravdové společenství svatých ve 
velmi širokém smyslu slova. 
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PTALI JSTE SE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Po menší pauze přišel zase další dotaz: Můžete nám 
podrobněji objasnit smysl a podmínky eucharistického půstu, tj. 
půstu od jídla a pití jednu hodinu před svatým přijímáním? 
Vzpomínám si, že za mých mladých let byl tento půst tři hodiny 
před přijímáním. A co v případě porušení tohoto půstu, např. když 
někdo zapomene, aniž by si to uvědomil, a napije se sladkého 
nápoje? Může pak přistoupit ke sv. přijímání? Musí se to zpovídat? 

Kánon 919 Kodexu kanonického práva z r. 1983, tedy 
současná platná norma církevního práva v katolické církvi, stanoví 
eucharistický půst takto: „Kdo chce přijmout svátost Oltářní, ať se 

zdrží alespoň jednu hodinu před svatým přijímáním jakéhokoli 

pokrmu s výjimkou čisté vody a léků. Kněz, který slouží téhož dne dvě 

nebo tři mše svaté, může něco málo sníst před druhou nebo třetí mší 

svatou, i když mezi nimi neuplyne celá hodina. Věkem pokročilí                  

a trpící nějakou nemocí, jakož i ti, kdo je ošetřují, mohou přijmout 

svaté přijímání, i když v předchozí hodině něco pojedli.“ 
Kdysi byl tento eucharistický půst opravdu velmi přísný: 

Zachovával se už od půlnoci, později byl zkrácen na tři hodiny a dnes 
trvá pouze jednu hodinu před svatým přijímáním (tedy nikoliv před 
mší svatou). Hodinu před sv. přijímáním je opravdu dovolena pouze 
čistá vody (bez sirupu a jiných příměsí) a léky. Smysl tohoto nařízení 
je velmi prostý: Jde o to nějak i zvnějšku dát najevo, že člověk 
rozlišuje mezi obyčejným pokrmem a pokrmem Ježíšova těla. 

Snad i právě proto, že se jedná dnes již pouze o maličké, ale 
důležité gesto, svévolné porušení této zásady by hřích byl a 
znamenalo by to následné vyznání ve svátosti smíření. Samozřejmě 
pokud člověk o této zásadě nezaviněně nevěděl nebo v danou chvíli 
si neuvědomoval, že to ještě hodina není, nemusí si nic vyčítat. 

To spíše do budoucna. Je to jedna z pomůcek, jak si živě 
uvědomovat, že si nejdu pro nic menšího, než pro živého Ježíše.  
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

Konec války v Pusté Polomi 
Dědu jsme našli už bez známky života pod sutinami, rozdrceného                      
a zaklíněného ve dveřích kuchyně, kam ho odhodila tlaková vlna 
letecké bomby, která 26. dubna 1945 zdemolovala náš dům č. 264. 
Zatímco ostatní byli ukryti ve sklepě, ve spěchu šel ještě uvázat do 
chléva kravku, která se utrhla a zděšeně tam bučela a narážela do 
stěn, aby z toho pekla unikla. 
Píšu „našli jsme“, ale narodil jsem se o tři roky později.  
Jak rodina na něho vzpomínala a já všude narážel na jeho 
přerušenou a nedokončenou práci: ocelové čepelky a dřevěné 
střenky do zavíracích nožů, lisovací formy na lžíce a celý ten jeho 
jedinečný „vercajk“ nástrojáře, mám dnes pocit, jakoby jsem kus 
svého dětství prožil s ním.   
Průběh samotného osvobození Pusté Polomi je vám mnoha znám. 
S blížící se frontou  projížděly po nynější Slezské ulici ustupující 
německé vojenské kolony do Kyjovic a letci Rudé armády je 
soustavně bombardovali. Chtěli „dostat“ i maršála Schörnera, jehož 

Socha Božského Srdce ve farní kapli, aby dalším generacím připomínala 

hrůzy války  a potřebu modlitby za mír 
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vlastní vojáci přezdívali krvavý Ferdinand. Ten při přesunu zde 
neváhal  zastřelit svého vojáka, když se opozdil s rozkazem. 
Rudoarmějci dobyli Hlubočec, opevněnou Hrabyni, Horní Lhotu                  
a Velkou Polom a při jejich rychlém postupu hrozilo německým 
vojákům, že budou v Pusté Polomi obklíčeni. V pátek odpoledne 27. 
dubna 1945 dosáhli Rusové po těžkých bojích v okolních lesích ze 
směru od Podvihova západního okraje obce. Zlikvidovali německou 
pozorovatelnu ve věži kostela a minometná hnízda na severním                   
a západním okraji obce. Ve večerních hodinách rychlým přepadem 
vyčistili „Amt“ a německé velitelství v sídle bývalého kláštera. Tito  
rudoarmějci se přes noc již ukryli v okrajových domcích. V sobotu 
ráno dne 28. dubna 1945 v 8:30 hod. byl zahájen hlavní  útok  od 
Podvihova a Hlubočce. Celá obec byla osvobozena  v  10:30 hod.  
Němci ustupovali údolím Seziny a přes Kozíček směrem na Kyjovice , 
Těškovice a Výškovice. Takto popisuje tyto těžké okamžiky Augustin 
Šindelek: 
 

„Když šla fronta v II. světovou válku a granáty a bomby padaly v naší 

obci, kdy měla byť celá zdemolována; protože sovětské velitelství                

v Hlubotci se zdržující dlouho nedostalo zprávu o dobytí Pusté 

Polomě, vyslalo bombarďáky, které už na dolním konci začaly řadiť. 

Tehdy naše matičky ve sklepech se modlily a prosily Matku Boží                    

a Božského Spasitele o záchranu. V ten čas ruský vojín zůstavši 

pozadu, vystřelil raketu, tím dal znamení zastavit bombardování                   

a dědina tak zachráněna další zkázy. A matky slibovaly a slibu 

dostaly, že na důkaz vděčnosti a díků zakoupily sochu Božského 

srdce a jako pomník umístili ji v obecní kapli  k veřejnému uctívání, 

aby dalším generacím připomínal hrůzy války.“ 
 

Některého jasného srpnového dne v roce 1946 byl pořízen letecký 
snímek Pusté Polomi. Na polích je možno rozeznat ve vzorných 
řadách pokosy i snopy poskládané do kozelců. Ticho v naší krajině, 
ale na některých místech v polích jsou ještě viditelné krátery po 
výbuších min a granátů. 
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Domky a stodoly v dědině jsou ve stínu stromořadí a korun 
početných vzrostlých lip, kaštanů a ořechů. Rok po válce jsou podél 
dnešní Slezské ulice zřetelné rozvaliny domů rolníka Teodora 
Sýkory, Viléma Plachkého, Marie Hankové, Franty a Viléma 
Tížkových a Rudolfa Vrkoče. Z velké výšky jsou vidět další spálené 
domy, stodoly a chlévy, ale na mnoha z nich se už zvedají bílé krovy 
nových střech.  
Při osvobození obce padlo 6 občanů a 18 rudoarmějců. Asi 210 
rodin Pusté Polomi vyčíslilo škody na majetku, které utrpěli ve válce, 
na 8 133 tis. Kč. Stát jim přiznal 4969 tis. Kč. Poškozený kostel a fara 
byly opraveny nákladem 670 tis. Kč, z toho 218 tis. Kč uhradili 
farníci,  zbytek stát. 
Banky poskytly občanům bezúročné půjčky garantované státem ve 
výši 7 mil. Kč. Tito je použili k výstavbě totálně zničených domů                  
a velkým dílem k obnově a rozvoji poničených usedlostí a živností. 
 
Vážení čtenáři, dovolte mi na závěr našeho seriálu o druhé světové 
válce poděkovat všem, kteří mi vyjádřili podporu a zejména 
pamětníkům, kteří svolili, abychom sdíleli s nimi jejich osobní 
vzpomínky.  
Děkuji též všem za pochopení, že nebylo zde možno popsat všechny 
události a příběhy, třebaže by si to jistě zasloužily. Čerpal jsem 
hlavně z pamětí tesaře Augustina Šindelka a zejména z kronik obcí 
Hlubočec, Budišovic a Kyjovic, které vykreslují události druhé 
světové války na několika stovkách stran (!). 
Přesto ve válečné historii naší farnosti bude možno i nadále 
objevovat nová fakta. Mám na mysli hlavně skutky statečných 
farníků a občanů, které máme dnes často za obyčejné a všední.  
Žijeme dnes v době umírajícího míru. U stolu mého otce, v němž je 
zasekána víc jak desítka granátových střepin, si tak trochu mimoděk 
uvědomuji, že po 70 letech nám už nikdo nepřipomíná, jaké zlé časy 
byla tato válka - a co je horší, nikdo nám neříká, že tyto zlé časy se 
mohou velmi rychle vrátit. 
                                                                                                        Petr Stoniš 2015 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                                                                   08/2015 11.053    6.200   2.362 1.045 

Na církevní školy           09/2015    6.516    6.865      511    480 

Na opravy                                                                   09/2015    9.363    6.320   2.350    631 

Na fasádu far. kostela   10/2015    9.397    6.030   1.862    955 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� ne 01.11. – Slavnost Všech svatých; běžný nedělní pořádek 

bohoslužeb; v 15.00 hod. v Podvihově, v 15.30 hod. v Hlubočci  
a v 16.15 hod. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově  

� po 02.11. – Vzpomínka na všechny zemřelé; mše sv. v 16.30 h. 
v Kyjovicích a v 18.00 h. v Pusté Polomi; po mši sv. v Pusté 
Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 

� st 04.11. – 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 

� čt 05.11. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 
smíření a v 17.00 hod. mše svatá 

� pá 06.11. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 06.11. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie 
� pá 06.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 06.11. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 07.11. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� so 07.11. a ne 08.11. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na pokračování oprav fasády farního kostela  
� ne 08.11. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře 

nácvik instrumentální scholy 
� ne 08.11. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
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ze všech obcí naší farnosti; zároveň Slavnost Výročí posvěcení 
farního kostela 

� po 09.11. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky 

� pá 13.11. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  
a Podvihově 

� pá 13.11. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 13.11. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 13.11. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Noční čtení 

biblických příběhů: Ženy čtou o ženách ženám a dětem + 
kreslený biblický film pro děti 

� pá 13.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 14.11. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 14.11. a ne 15.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
� ne 15.11. – slavnost sv. Martina, hlavního patrona farnosti; 

v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá; od 15.00 hod. 
na farní zahradě Svatomartinské slavnosti – scénka, průvod 
obcí, občerstvení; prosíme ochotné ženy o upečení dobrot 

� út 17.11. – pro děti a mládež z náboženství výlet do TV NOE; 
školáci i rodiče budou informováni zvláštním listem 

� st 18.11. – v 17.45 hod. na faře návrat 20 let do minulosti – 
promítání DVD z primiční mše svaté vašeho faráře  

� pá 20.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 20.11. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 20.11. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 20.11. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 21.11. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� po 23.11. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky 
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� st 25.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 27.11. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních 

věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 
� pá 27.11. až ne 29.11. – duchovní obnova farnosti – viz níže 
� so 28.11. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky – v rámci duchovní obnovy 
� so 28.11. a ne 29.11. – při bohoslužbách žehnání adv. věnců 
� so 28.11. a ne 29.11. – vyjde další číslo farního časopisu 
� Páteční ADORACE v Pusté Polomi z důvodu nemožnosti 

technického zajištění v listopadu nebudou!!! 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 07.11. a 21.11. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 14.11. v 17.00 hod. a 28.11. v 18.00 hod. 

 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
 
Před vstupem do adventu a zvláště do Roku milosrdenství, 
vyhlášeného papežem Františkem, se uskuteční v naší farnosti 
víkendová duchovní obnova s knězem působícím na novodobém 
poutním místě spjatém s úctou k Božímu milosrdenství                               
ve Slavkovicích P. Tomaszem Kazańskim SAC. Program: 
 
 
 
 

 

Pá 27.11.: 17.00 – mše svatá (kostel Pustá Polom) 
                  18.00 – prezentace „Bůh sv. Faustyny“ (fara P. Polom) 
So 28.11.: 08.00 – mše svatá (kostel Pustá Polom) 
       09.00 – prezentace „Formy úcty k Božímu milosrdenství“ 
                                + beseda (fara Pustá Polom) 
                  13.00 – program pro mládež 2. stupně ZŠ a středoškoláky  
                                (fara Pustá Polom) 
                  15.00 – 17.00 hod. – korunka k Božímu milosrdenství,  
                                adorace a sv. smíření (kostel Pustá Polom) 
                  18.00 – mše sv. Podvihov 
Ne 29.11. Mše sv. 07.30–Hlubočec, 09.00–Kyjovice, 10.30–P.Polom 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


