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O milosrdenství Tvém, Hospodine, 

na věky budu zpívat! 
(odpověď žalmu) 
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 

Už vám někdo přál „kouzelné Vánoce“?                                    
Kouzla jsou v pohádkách. Takže vlastně nejsou. 
Ale zázraky jsou. Na každém kroku. 
Každé narození dítěte je zázrak. 
Pro nás věřící je zázrakem  
i Boží milosrdenství, 
které se k člověku v osobě Ježíše sklání… 
 

8. prosince papež František zahájil Rok milosrdenství. Je jeho 
přáním, aby v tomto Svatém roce každý člověk prožil Boží dobrotu            
a něhu.   

Jednou z velkých příležitostí je i doba vánoční, kdy 
oslavujeme Ježíšův příchod na tento svět v křehkosti a něze Dítěte, 
které bude jednou provždy dobrotu a něhu svého Srdce otvírat 
všem, kdo se otevřou jemu. 
 
Ať milosrdenství a něha narozeného Ježíše, skutečně přítomného     
a přijatého v Eucharistii, obejme nás i naše drahé. Ať se mu 
otevřeme a zakusíme ho nejen v době vánoční, ale i po celý rok                
a po celý náš život! 
         Moc přeje  P. Zdeněk 

 

 
 
 
 

TVÉ TŘI DARY U JESLÍ 

Vnitřní prázdnota, bezradnost, nemohoucnost 
 
 
 
 

Mudrci z Východu přinášejí neznámému dítěti, kterému se chtějí 
poklonit, zlato, kadidlo a myrhu. My ale můžeme přinést dary ještě 
vhodnější. 
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Toto dítě je naším Stvořitelem. Tvořit znamená z ničeho 
udělat něco. Chceme-li oslavit Ježíše jako svého Stvořitele, můžeme 
mu přinést svou nicotu: svou vnitřní prázdnotu, bezradnost                        
a nemohoucnost. Jejím prostřednictvím se náš život může stát jeho 
dílem. 

Dítětem je Kristus, náš Spasitel. Přichází, aby zhojil naše rány 
a aby nás vysvobodil ze zla. Nikdy ho nepoznáme, neodhalíme-li mu 
své viny. Dalším darem, který mu můžeme dát, je naše potřeba jeho 
uzdravující moci. Tehdy on promění zlo v nás v zářivé znamení své 
lásky. 
  Právě naše nicota (která nám odnímá všecko, co je naším 
domnělým vlastnictvím), naše mlčení a naše poznaná provinění jsou 
těmi nejlepšími dary, jež lze Bohu přinést. Díky nim se pro nás pak 
může stát vším, čím pro nás touží být. 

 

zpracováno podle knihy Wilfrida Stinissena:  
I dnes je den Boží – rozjímání na celý rok 

 
 
 
 

 

 
 

PŘÍSTAV 2016 

Milí přátelé, držíte v rukou první číslo našeho farního 
časopisu pro rok 2016. Žádné dramatické změny v něm ani letos 
nebudou – snad až na novou vzdělávací rubriku na pokračování                      
s názvem Na cestě s Bohem, která nahradí loňské Věřím, věříš, 

věříme, a rubriku Letem světem internetem, která bude chtít 
upozornit na zajímavé stránky internetu, které souvisejí s naším 
životem z víry, naděje a lásky. Ostatní rubriky - dle možností                       
a rozsahu jednotlivých čísel - zůstanou zachovány. Snad se                       
i p. Stonišovi během roku podaří dát dohromady zase další zajímavá 
témata z farní historie.  

Ať se vám časopis líbí, ať osloví… A máte-li návrhy, co a jak 
v něm vylepšit, dejte, prosím, vědět.  
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NA CESTĚ S BOHEM 
 

 
 
 
 

Rokem 2015 nás provázela vzdělávací 
rubrika Věřím, věříš, věříme. Vyprávěli 
jsme si o rozumových důvodech                           
a souvislostech toho, čemu věříme,                       
a co je obsaženo ve vyznání naší víry – 
v modlitbě Věřím v Boha. 

Letos pojďme zase kousek dál. Co je to víra? Snůška pouček, 
zákazů a příkazů?  

Víra je VZTAH. Bible přirovnává vztah mezi člověkem                 
a Bohem ke vztahu dvou lidí v manželství. Nejde na prvém místě                 
„o ten papír“. Jde o vztah. Podstatně důležité je, aby ten vztah byl 
oboustranný. 

Když člověk vstupuje do manželství, měl by vědět, co to pro 
něj znamená. Měl by vědět, co mu to dá a co se od něj očekává. 
Vstupovat do manželství jen s tím „Co mi to dá“ a nevnímat, že je 
tady také ten druhý, který ode mě něco čeká, a chtít z něj pouze 
„rýžovat“ znamená být těžký sobec. 

Podobně je tomu s vírou. Když člověk věří a žije                          
s Ježíšem, měl by vědět, co to pro něj znamená. Měl by vědět,                   
co mu to dá, a nebát se toho v plné míře využít. Ale též by měl mít 
odvahu se ptát: Je tady i ten druhý – Bůh. Nejen já od Něj ale i On 
ode mě něco čeká. Co do toho vztahu investuji? Anebo budu jen 
sobec, který řekne: „Já zatím Boha nepotřebuji. Až mi bude zle, pak 
zavolám“??? 

Co nám Bůh dává a co od nás očekává, o tom zase příště. 
Zatím první dvě otázky pro poctivý pohled do našeho nitra: 

 

Je moje víra plnohodnotným oboustranným vztahem? 

Není jen snahou z Boha „rýžovat“? 
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PTALI JSTE SE 
 

Bude moc dobře, když také v letošním roce budete 
spolutvůrci našeho farního časopisu, třeba právě svými dotazy, 
týkajícími se víry a života z víry, církve, života farnosti, apod. Nebo 
vám už nic v hlavě „nevrtá“? 

Dotaz pro toto číslo je stručný a jasný: Tělo Páně do úst nebo 
na ruku? 

Dalo by se též odpovědět stručně: Tak či onak, ale hlavně 
vždy s duší bez těžkého hříchu, s vírou, s úctou a vědomím, koho 
přijímám. Česká biskupská konference rozhodla, Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti vyjádřila souhlas a od r. 1998 také v naší zemi 
platí: Věřící si mohou vybrat, zda chtějí Tělo Páně přijímat do úst 
nebo na ruku. Žádný kněz nemá právo způsob svatého přijímání 
věřícím určovat či nařizovat nebo zakazovat. 

Samozřejmě kdo chce přijímat na ruku, musí vědět jak. 
Základní zásady jsou asi tyto: 

 
� Věřící přistoupí s včas rozevřenými dlaněmi obou rukou, kde 

(alespoň u praváků) je pravá ruka dole a v dlani pravé ruky leží 
levá. Vytvoří tak společně jakousi kolébku nebo "trůn". Leváci 
dávají ruce opačně. 

� Po výzvě „Tělo Kristovo" věřící odpoví „Amen" (stejně jako při 
přijímání do úst). 

� Ještě před podávajícím pak uchopí svatou hostii z dlaně prsty 
druhé ruky a vloží do úst. 

� Během přijímání věřící dává pozor, aby nenechal upadnout žádný 
úlomek hostie. Někdo to dělá tak, že po přijetí svaté hostie se 
vrátí na místo se zavřenou dlaní, na níž Eucharistie ležela, a na 
místě se pak ještě jednou přesvědčí a případně přijme zbylé 
úlomky. 

� Je třeba přitom pečlivě dbát na čistotu rukou. 
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No a pokud někde jsou lidé, kteří tvrdě prosazují přijímání do úst 
jako jediný způsob hodný Boha, snad jen ještě jedno slovo „do 
pranice“. Kdosi hezky řekl: „Jazykem lidé nahřeší víc, než rukou.“ ☺ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 

Hledáte na internetu stránky zajímavé pro nás křesťany? 
Zkuste se podívat na www.vira.cz. Naleznete zde vzdělávací rubriky      
i duchovní zamyšlení k jednotlivým obdobím liturgického roku                     
i k aktuálním záležitostem. Je zde sekce pro děti, pro mládež, pro 
rodiče a vychovatele, pro seniory, muže i ženy. Také témata o Bibli, 
o životě z víry, o lásce, vztazích i o sexualitě, také o společnosti.                
Též spoustu otázek a odpovědí na pestrou řadu témat. Mottem je: 
„Z víry čerpat sílu k životu!“ Příjemné brouzdání! 

 
 

ČÍM ŽIJEME 

Rok 2015 se uzavírá. Jaká byla jeho poslední část? 
Moc děkuji ministrantům, kteří měli za úkol zajistit 

ministrantskou službu při děkanátní pouti za obnovu rodin                 
a nová duchovní povolání v Hrabyni v sobotu 5. září. Málem jsme 
nevešli k otláři. A to je dobře! 

V sobotu 3. října jsme na faře otevřeli téma, které je v dnešní 
společnosti „tabu“. Tím tématem bylo Chápání smrti v postmoderní 
společnosti. Poděkování za fundované uvedení do tématu patří                 
P. Andreji Slodičkovi z Ostravy. 

Na oplátku jsme zase my navštívíli Ostravu, a to v neděli                 
11. října, abychom blíže poznali nádherný kostel Panny Marie 
Královny v Mariánských Horách a starobylý kostel ve SlezskéOstravě. 
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Odměnou ministrantům za jejich službu byl společný výlet                 
o podzimních prázdninách do výrobny hostií v Bílé Vodě, kde jsme 
si prohlédli nejen výrobu hostií a lázeňských oplatků (také jsme 
ochutnávali!), ale též hřbitov, který je unikátní kulturní památkou 
s hroby asi 700 řeholních sester, které zde byly odsunuty za dob 
budování socialismu, a které zde zemřely. Výlet jsme zakončili 
návštěvou aquaparku v Bruntálu. No a co jiného si kluci mohli 
přinést domů, než odřezky z hostií?! ☺ 

Svatý Martin ani letos na bílém koni nepřijel, spíš na tom 
mokrém. Přesto jsme si nenechali vzít nejen slavnostní mši svatou, 
ale také tradiční svatomartinské odpoledne. 

S dětmi z náboženství jsme si 17. listopadu také udělali 
zajímavý výlet. Tentokrát to bylo s 35 žáky do Tv Noe a světa 
miniatur MINIUNI v Ostravě. Prožili jsme společnou cestu, 
komentovanou prohlídka studií a techniky, během přenosu                     
z Prahy jsme nahlédli do režie živého vysílání, slyšeli jsme                   
o tom, jak se dělá vysílání. Neplánovaně jsme se zastavili                    
u nově opravené katedrály a pak už hybaj do MINIUNI, kde je                
k shlédnutí 34 modelů významných světových staveb. 

Slibovaný výlet do minulosti se uskutečnil na faře ve středu 
18. listopadu. To jsme se vrátili 20 let zpět při sledování primiční 
mše svaté vašeho faráře. Jo jo, bejvávalo… 

Důležitým mezníkem před vstupem do adventu a do Roku 
milosrdenství byla duchovní obnova farnosti s  P. Tomaszem 
Kazańskim z poutního místa zasvěceného Božímu milosrdenství                  
ve Slavkovicích. 

Při rorátech pro děti jsme společně prožívali zajímavý 
program Milosrdenství proměňuje svět. Skrze konkrétní skutky 
milosrdenství, tolik potřebné v dnešním světě, se proměňoval nejen 
obraz světa před oltářem, ale i skutečný svět kolem nás.  

Již tradiční poděkování patří všem, kdo připravili                               
a spolupracovali na letošním prožití nejkrásnějších svátků roku – 
křesťanských Vánoc. 
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 MODLITBA RODIN – RADOST ZE SETKÁVÁNÍ 

Mezi věci, ze kterých mám v naší farnosti velikou radost, 
patří pravidelná měsíční setkání ke společné modlitbě, kterým jsme 
si zvykli říkat „modlitba rodin“. V každodenním životě pro mne není 
jednoduché vymezit si čas pro ztišení a setkání s Bohem - stojí to 
nějakou námahu. Při modlitbě ve společenství se však jakoby 
zázračně všechny „neodkladné“ úkoly a povinnosti odsouvají někam 
dozadu a pro mě je najednou mnohem jednodušší se zastavit tváří                  
v tvář Bohu. Znovu jsem si to hodně silně uvědomil při posledním 
setkání na začátku prosince. Nezůstali jsme rozeseti v kostelních 
lavicích, ale přesunuli jsme se do panské kruchty, kde bylo tepleji            
a my mohli sedět na židlích blíž k sobě navzájem. V jednom 
okamžiku probíhajícího večera chval jsem se podíval na hodiny                  
a překvapeně jsem zjistil, že již utekla celá půlhodina a že už je čas 
rozejít se domů. Když jsem se o tom zmínil cestou v autě, ubezpečila 
mě manželka, že i jí dnešní modlitba nějak hodně rychle utekla… 
Jsem moc vděčný za tohle zastavení na začátku adventu a už teď se 
těším na další setkání.  

Hned to nejbližší setkání je naplánováno na středu 13. ledna 
(výjimečně až druhá středa v měsíci) a tentokrát bude probíhat zase 
trochu jinak. Společně se podíváme na půlhodinový film o dvou 
neobyčejných bratrech. Pierre a Raymond Jaccardovi procestovali 
tisíce kilometrů po celém světě, aby na různých místech pomáhali 
těm nejubožejším. Aniž by měli lékařské vzdělání, způsobili revoluci 
v léčbě malomocenství a zkonstruovali moderní a velice levné 
protézy, vyráběné z místních materiálů a přizpůsobené každému 
člověku, které dnes pomáhají zmrzačeným lidem i za hranicemi 
afrického kontinentu. Srdcem misie bratrů Jaccardových je 
evangelium a hluboká úcta k člověku. Poselství filmu je dobře 
srozumitelné nejen dospělým, ale i školákům, takže se těšíme na 
každého, kdo přijde. Jsem si jistý, že nikdo neodejde s prázdnou.                                                                

Radim Novák 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na misie                                                                                              10/2015 16.432   14.305     1.791 1.265 

Misijní štrůdly                 10/2015   8.815     - - -      - - -  - - -  

Na opravy                        11/2015   8.333     6.275     2.425 1.028 

Na Biblické dílo                                                  11/2015   8.188     6.010     1.085    661 

Na katedrálu                    12/2015   5.200     5.939        685    532 

Na opravy                         12/2015   8.801     5.880     2.043    780 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 

� út 29.12. – v 17.00 hod. v kapli v Hlubočci Vánoční koncert: 
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 

� čt 31.12. – v 08.00 h. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci 
bohoslužby na poděkování za uplynulý rok 

� pá 01.01. – slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený 
svátek); novoroční bohoslužby v 09.00 hod. v Kyjovicích, v 10.30 
hod. v Pusté Polomi a v 17.00 hod. v Podvihově 

� od 01.01. do 14.01. – Tříkrálové koledování se sbírkou pro 
Charitu 

� so 02.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
� so 02.01. a ne 03.01. – slavnost Zjevení Páně; při bohoslužbách 

žehnání vody, v Pusté Polomi též křídy a kadidla; vodu si 
přineste s sebou!!! 

� po 04.01. – v 17.30 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 08.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 08.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 09.01. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� ne 10.01. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře 

nácvik instrumentální scholy 
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� ne 10.01. – 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 11.01. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky 

� st 13.01. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro 
rodiny ze všech obcí farnosti, v 17.45 hod. modlitba rodin 
v kostele (+ shlédnutí filmu „Výrobci protéz s prázdnýma 
rukama“) , svátost smíření zvl. pro rodiny, na faře Farní školka 

� čt 14.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady  
� pá 15.01. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 15.01. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 15.01. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 15.01. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 16.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
� so 16.01. a ne 17.01. – při bohoslužbách sbírka na dokončení  

oprav fasády farního kostela 
� pá 22.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 22.01. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 22.01. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 22.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 23.01. – od 08.00 do 11.00 hod. v rámci přípravy dětí 

k přijímání svátostí přezkoušení z modliteb a 1. kola otázek 
� so 23.01. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky  
� po 25.01. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky 
� pá 29.01. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  

a Podvihově 
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� pá 29.01. – pololetní prázdniny; schůzka scholy a spolča  
křesťanské mládeže dle aktuální domluvy 

� so 30.01. – pololetní prázdniny; ministrantská schůzka dle  
aktuální domluvy  

� so 30.01. a ne 31.01. – vyjde další číslo farního časopisu 
� páteční adorace v Pusté Polomi z důvodu problémů se zajištěním 

v lednu nebudou!!! 
 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 02.01., 16.01. a 30.01. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 09.01. a 23.01. v 17.00 hod.  
 

� DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU                  
V OSTRAVĚ:   
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 21. ledna 2016 od 9 do 
16 hodin Den otevřených dveří. Na gymnáziu je možno studovat 
ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Bližší informace o dění 
na Biskupském gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz.  

 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

„Vzbuďte kolegu!“ povídá profesor studentovi teologie. 
„Proč já? To Vy jste ho uspal!“ ☺ 
 
 
Černá kronika: 
K rodinné bitce došlo poté, co syn představil doma nevěstu                         
a babička utrousila: „To máte za to, že se nemodlíte!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


