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Jsi-li na dně, 
chop se Božího slova… 

 

 (papež František) 
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ROK MILOSRDENSTVÍ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl, 

a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do 

synagógy. Povstal, aby předčítal z Písma. 

Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji 

a nalezl místo, kde stálo: 

„Duch Páně je nade mnou, proto mě 

pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým 

radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým 

propuštění a slepým navrácení zraku, 

abych propustil zdeptané na svobodu, 

abych vyhlásil milostivé léto Páně." 

Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze 

na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto 

Písmo, které jste právě slyšeli."               Lk 4,16-21 
 
Vstupujeme do nového liturgického roku, který se má stát novým 
milostivým létem Páně. Papež František jej zasvětil Božímu 
milosrdenství. V bule, kterou mimořádný Svatý rok milosrdenství 
vyhlásil, píše také tato slova: „Jak toužím po tom, aby byly 
nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc 
každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“  
 

Svaté sestře Faustyně Kowalské řekl Ježíš tato slova: „Toužím po 

důvěře svých tvorů, povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné 

milosrdenství. Ať se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná,                  

i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí                           

v propasti mého milosrdenství.“ Také jí řekl: „Kdo nechce projít 

dveřmi milosrdenství, bude muset projít dveřmi mé spravedlnosti.“ 
 

Kéž Svatý rok milosrdenství v nás probudí touhu Boží milosrdenství, 
Boží odpuštění, milost nového začátku opět zakusit ve svém životě! 
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DAR BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ K VÁNOCŮM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Papež František v již zmiňované bule také o Pánu Ježíši píše: „Nikdy 
jej neunaví otevírat dokořán bránu svého srdce, aby nám 
opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj život.“ 
 
Je dobře, když zvláště o Vánocích cítíme touhu prožít něhu Ježíše 
přicházejícího pro nás na tento svět, a proto mu ve svátosti smíření 
odkrýváme své chybné kroky a předkládáme je k uzdravení. Žízeň po 
Božím milosrdenství ať nás přivede zvláštním způsobem i letos. 
 
Kdy a kde se bude v naší farnosti zpovídat? 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  
  
 

Hlubočec Čt 17/12            1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 18/12  1600 – 1650 h. a 1745 – 1845 h. 
Hlubočec So 19/12            1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne 20/12     1400 – 1600 h. 
Podvihov Po 21/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom St       23/12  1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

 
Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Mariusz Banaszczyk 

 

24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 
 
 

Pokud jsi až dosud byl vzdálen Bohu, 
učiň malý krůček.  

On Tě přijme s otevřenou náručí… 

 

 (papež František) 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rok 2015 se pomalu uzavírá. A s ním i naše poznávání článků 
víry, jak je obsahuje modlitba Věřím v Boha. Na konci této modlitby 
vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla a život věčný.  

 
Věříme, že na konci času Bůh naše tělo vzkřísí a opět jej spojí 

s naší duší. Bible o tom svědčí jasně – např. v 1 Kor 15,54: Až toto 

tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo 

smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí 

v Písmě: 'Vítězně je smrt navždy zničena!´ 

 

Ze života velkého vědce I. Newtona se vypráví, že jednou 
přišel za ním nějaký člověk a říká: „Prosím vás, vy věříte ve vzkříšení 
těla. Co je to za nesmysl? Jak může Bůh to lidské tělo, které se 
rozpadne na prach a smísí se s hlínou, opět posbírat dohromady?!“ 
Newton vzal písek a železné piliny a smíchal je dohromady. Tazatele 
vyzval, aby to roztřídil. Ten odmítl s tím, že je to nemožné. Newton 
vzal do ruky magnet, železné piliny se na něj přichytily a písek zůstal 
dole. „Vidíte“, řekl Newton, „jestli Bůh do obyčejné stvořené věci 
vložil takovou sílu, čím spíše on sám svojí všemohoucností může                  
i ten prach lidského těla posbírat a složit dohromady!“  

Mohli bychom dlouze teologicky rozebírat, jak si vzkříšené 
tělo představovat. Pro potřebu naší rubriky stačí, když připustíme, 
že Bůh si už poradí. 

Ano i my věříme, že otázka vzkříšení těla nepatří do říše 
pohádek, ale do říše reality, která nás čeká. 

 
 
A jaké nás čeká téma ve vzdělávací rubrice na pokračování 

příští rok? Nechte se překvapit! Zatím to nevím ani já… ☺ 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� po 30.11. – v Podvihově od 16.30 hod. příležitost k přijetí  

svátosti smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� út 01.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik divadelního kroužku 
� st 02.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 

pro děti ze všech obcí farnosti, v 17.45 hod. modlitba rodin 
v kostele, svátost smíření zvl. pro rodiny, na faře Farní školka 

� čt 03.12. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 
smíření a v 17.00 hod. mše svatá 

� čt 03.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 04.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 04.12. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie 
� pá 04.12. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

a v kapli v Kyjovicích tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 04.12. – od 16.00 do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích rozšířená 

příležitost k přijetí sv. smíření (1. pátek v měsíci – smír Ježíšovu 
Srdci) 

� pá 04.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 04.12. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 05.12. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� so 05.12. a ne 06.12. – při bohoslužbách sbírka na katedrálu  
� ne 06.12. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře 

nácvik instrumentální scholy 
� ne 06.12. – 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 

� po 07.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik divadelního kroužku 
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� po 07.12. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky 

� út 08.12. – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; vstup do Roku milosrdenství; oslava svátku 
společná při mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 hod. 

� st 09.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 
pro děti ze všech obcí farnosti  

� pá 11.12. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  
a Podvihově 

� pá 11.12. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 11.12. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  
tichá adorace Ježíše v Eucharistii   

� pá 11.12. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 11.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 12.12. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 12.12. a ne 13.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na dokončení oprav fasády farního kostela 
� ne 13.12. – v Pusté Polomi v sakristii po mši sv. zápis úmyslů mší 

svatých na leden až březen 2016; kulatá výročí na celý rok 
� út 15.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik divadelního kroužku 
� st 16.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 

pro děti ze všech obcí farnosti  
� čt 17.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově předvánoční zpívání 

dětí z místní MŠ  
� čt 17.12. – v 17.00 hod. mimořádně mše sv. v Hlubočci 
� čt 17.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 18.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 18.12. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  
tichá adorace Ježíše v Eucharistii   

� pá 18.12. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
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� pá 18.12. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 19.12. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� so 19.12. – odpoledne (bude upřesněno) v kostele v Pusté  

Polomi generálka na představení divadelního kroužku 
� so 19.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní  

divadelní hra Čekání na Krále; účinkuje farní divadelní kroužek 
� ne 20.12. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích adventní  

divadelní hra Čekání na Krále; účinkuje farní divadelní kroužek 
� po 21.12. – v 17.00 hod. mimořádně mše sv. v Podvihově 
� st 23.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 

pro děti ze všech obcí farnosti  
� svátost smíření před svátky – viz str. 3 
� vánoční a novoroční bohoslužby – viz níže 
� so 26.12. a ne 27.12. – vyjde další číslo farního časopisu 

 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 05.12. a 19.12. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 12.12. a 26.12. v 17.00 hod.  
 
 

 
 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY  
 
  

 Čt  
24/12 

Pá  
25/12 

So 
26/12 

Ne 
27/12 

Čt 
31/12 

Pá 
01/01 

Pustá 
Polom 

 1430* 

2200 1030 1030 1030 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900 0900  0900 
Podvihov   1700   1700 
Hlubočec  1700  0730 1500  

 
* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


