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Budoucnost dětí 
je bez Boha ztracená… 

 

(Řezenské biskupství) 
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Modlitba rodičů, prarodičů, 
učitelů, vychovatelů a všech, 
kteří budou děti a mládež 
provázet novým školním rokem;  
modlitba za sebe samého                    
a za svěřené děti podle Ježíšovy 
velekněžské modlitby; 
modlitba zvláště pro školní rok 
2012-13 

 
 
Otče, oslav svého Syna, aby Syn oslavil Tebe. 
Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, 
aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. 
Věčný život pak je to, že poznají Tebe, 
jediného pravého Boha a toho, kterého poslal, 
Ježíše Krista... 
 
Pomoz i mně zjevit tvé jméno dětem, které jsi mi svěřil. 
Otče svatý, zachovej je ve svém jménu. 
Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. 
Pro ně se i já zasvěcuji,  
aby i ony byly posvěceny v pravdě. 
 
Kéž i o mně platí slova Tvého Syna: 
Dal jsem jim poznat Tvé jméno a dám poznat, 
aby láska, kterou nás miluješ, byla v nich... 
Ať jsou všichni jedno, aby svět uvěřil... 
 
 

Modlitba rodičů a pedagogů 
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Plavou dvě rybičky v akváriu. 
„Poslouchej, ty věříš na Boha?“ ptá se 
jedna. 
„No jasně! Kdo jiný by nám měnil vodu 
v akvárku?!“ ☺ 
 

Byl to kterýsi z papežů, který kdysi řekl: Kdo je největším 
nepřítelem křesťanství? Komunisti? Zednáři? Nikoli!  

 
Největším nepřítelem křesťanství 

je náboženská nevědomost křesťanů. 
 
Je moc fajn, pokud člověk i v přirozené rovině má v sobě 

snahu objevovat stále nové věci a zkoumat, co je za jejich 
horizontem. Dobře ale víme, jak dokáže lézt na nervy člověk, 
který už nic poznávat nechce, který všechno zná a všechno ví, 
všemu rozumí, vždycky má pravdu a trousí na potkání 
„moudra“, přes která „nejede vlak“. Prostě chytrej jak rádio. 

Ještě nebezpečnější a protivnější je, pokud si člověk začne 
myslet, že už „má přečtené“ i druhé lidi nebo dokonce 
samotného Boha. 

Po novém prázdninovém nádechu a snad i krásných 
prázdninových zážitcích začíná opět nový školní rok. A s ním 
přichází i pravidelná setkávání v náboženství s možností 
pronikat i svým rozumem za již objevené horizonty Božích 
věcí. Vždyť víra není jenom „šplouchání citů“. Má hluboký 
rozumový základ. Jistě není bez zajímavosti, že teologické 
fakulty, kde se Boží věci studují na nejvyšší úrovni, jsou 
součástí svazku vysokoškolských univerzit! Rozumové poznání 
Božích věcí je dnes důležitější než kdykoli jindy. Pokud 

Chytrej jak rádio 
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křesťan nemá svou víru podloženou rozumem, je zde veliké 
nebezpečí, že v dnešním nepřeberném spektru myšlenkových 
proudů jej třeba i nějaká sekta „utáhne na vařené nudli“ anebo 
„jen tak“ víru ztratí a propadne nihilismu a negativům dnešní 
doby. 

Je tomu jako s botkami: Když je dítě malé, stačí mu malé 
botičky. Když noha poroste, je ale třeba malé botičky vyměnit 
za větší. Kdyby to rodiče neudělali, botičky by tlačily, noha by 
se nejprve zdeformovala a dítě by stejně nakonec botičky 
vyhodilo. Tak je tomu i s rozumovým poznáváním Božích věcí. 
Víme dobře, že víra malých dětí, byť bývá často velmi upřímná 
a hluboká, bývá zároveň i velmi zkreslená, poznamenaná 
dětskou představivostí, která ne vždy odpovídá realitě.  

Je velikou škodou, když dítě ustrne 
v poznávání Božích věcí někdy na 
prvním stupni základní školy a dál už 
s ním poznání neroste. Pak se stává, že 
přijde za knězem dvacetiletý, třicetiletý 
nebo šedesátiletý člověk s představou 
Boha jako fousatého dědečka na 
obláčku a řekne: „Pane faráři nezlobte 
se, ale tomuhle já nevěřím!“ A pak se 
diví, když kněz mu řekne: „TOMUHLE 
já taky nevěřím! Takový Bůh skutečně 
neexistuje!“ 

A tak se moc přimlouvám: Dopřejme i v tomto školním roce 
skrze vyučování náboženství nejen malým dětem ale i velkým 
školákům nahlížet za obzory dosud poznaného. Pomozme jim 
takto růst k víře stále více promyšlené. 

Přihlášku do náboženství dostanou žáci ZŠ v Pusté Polomi    
a v Kyjovicích přímo ve škole v prvních dnech školního 
vyučování. Po dobrých zkušenostech z loňska bude pro žáky 
ostatních škol (a to 2. stupně ZŠ, ale také pro středoškoláky)              
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a klidně i pro zájemce z 2. stupně ZŠ v Pusté Polomi dána na 
faře možnost Hovorů o víře. Přihlášky si vyzvedněte co 
nejdříve po bohoslužbách v sakristii. Další alternativou 
poznávání Božích věcí bude příprava biřmovanců, která začne 
také již letos na podzim. Aby mladí věděli, co kde očekávat, rád 
bych rozlišil dvě věci: Na 2. stupni ZŠ a při Hovorech o víře 
probíráme hodně do hloubky různorodá témata, která si mladí 
sami vyberou. Při přípravě na biřmování půjde o ne tolik 
hluboké ale zato systematické poznávání pokladu naší víry 
v souvislostech. Je tedy možno navštěvovat obojí. Obojí bude 
mít mladým co nabídnout. 

Ať tedy Pán naši službu posvětí a přijme! Ať mladí mají 
možnost objevovat křesťanství jako smysluplnou alternativu 
života. Uslyší-li lidé kolem nás Jeho slovo, bude se jim lehčeji 
žít… 
 

 
Znát je samozřejmě málo. Důležité je i zakoušet a prožívat, 

poznané uvádět do života. A nejlíp v dobré partě. K tomu slouží 
různé aktivity mimo náboženství. Mívali 
jsme setkávání předškoláků, mše svaté 
pro větší i menší děti, roráty, 
ministrantské schůzky, schůzky schol, 
skautské schůzky, minitábor, letní farní 
tábor, sportovní i poznávací výlety…  

Bude dobře zvážit, jak dál, abychom zbytečně netříštili síly 
a zaměřili se zvláště na to, co především rodiče vidí jako dobré 
a smysluplné, po čem pro své děti touží, co jsou ochotni 
podpořit, případně do čeho jsou ochotni se sami zapojit. 

Hlavou vašeho faráře víří leccos: Minulé aktivity nebyly 
špatné a je jistě reálné, že v mnohých budeme pokračovat. 

Znát a prožívat Zakoušet a prožívat 
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Nabízí se ale i jiné impulsy: Setkal jsem se třeba s návrhem 
prožívat mše svaté pro děti a mládež s větším zapojením 
kytarových písní, které více odpovídají mentalitě dětí                        
a mládeže. Prožíváme přípravu na cyrilometodějské jubileum – 
mše svaté pro větší děti by letos mohly být věnované právě 
těmto dvěma světcům. Budeme prožívat Rok Eucharistie: Při 
rozhovoru s jedním tatínkem jsem si uvědomil, že při mši svaté 
pro maličké děti by zase prospělo zaměřit se na pochopení                
a prožívání jednotlivých prvků mše svaté. Když děti pochopí, 
více je to potáhne. Cítím, že by bylo dobré nějakou pravidelnou 
formou podpořit časté přijímání svátosti smíření a Eucharistie 
dětmi, mládeží i celými rodinami. Možností je jistě víc. Je to ale 
také o tom, že leckteré aktivity nelze konat v každé vesnici 
zvlášť a bude třeba je spojovat. S tím ovšem souvisí třeba                   
i otázka dopravy dětí. 

A tak chci moc pozvat rodiče, případně i prarodiče                         
a samozřejmě také dosavadní vedoucí jednotlivých aktivit: 
Pojďme dát hlavy dohromady, co pro dobro dětí a mládežníků 
v tomto školním roce podnikat, jakým způsobem, kde a jak 
často. Máte-li kromě nápadů a představ i možnost a ochotu pro 
to konkrétně něco udělat, bude to jedině dobře – a přiznejme si, 
že je to i zapotřebí. Farář sám toho moc nezvládne. 

 A tak všichni, kterým na (zvláště 
vašich) dětech a vnoučatech záleží, 
kteří byste pro ně po něčem toužili, 
nebo kteří byste jim měli třeba i co 
nabídnout, přijměte pozvání na 
společnou schůzku u dobré kávy 
nebo čaje, která se uskuteční 

v neděli 2. září v 16.00 hodin na faře. Půjde opravdu spíše             
o přátelské setkání, výměnu nápadů a hledání možností. Něco 
z toho pak nepochybně vyplyne. Těším se! 

                                                                                            P. Zdeněk 
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Ve vzdělávací rubrice na pokračování zůstaňme dnes ještě       

u biřmovacího kmotra a rovněž u kmotra křestního. Uvědomili 
jsme si minule, že kmotr je životním průvodcem i jakýmsi 
ručitelem. Jako v bance tak i při křtu a biřmování může být 
ručitelem pouze ten, kdo „má“. V našem případě však nejde                 
o peníze. 

Pojďme nahlédnout do Kodexu církevního práva, který platí 
v celé církvi a přečtěme si, co říká o křestních a biřmovacích 
kmotrech: 
 
+ Kánon 872: Pokud je to možné, má mít křtěnec kmotra, který 
má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do křesťanského 
života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u křtu a snaží se, 
aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím křtu                
a věrně plnil k řestní závazky. 
 
+ Kánon 873: Ke křtu se vezme buď jen jeden kmotr nebo jen 
jedna kmotra nebo spolu kmotr a kmotra. 
 
+ Kánon 874: Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 
- Aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči nebo těmi, kdo 
jsou na jejich místě. Musí být vhodný a mít úmysl tuto službu 
zastat. 
- Aby dovršil šestnáctý rok věku, pokud diecézní biskup 
nestanovil jiný věk nebo farář nebo udělovatel neposkytnul ze 
spravedlivého důvodu výjimku. 
- Aby byl katolík, bi řmovaný a již přijal svaté přijímání, dále aby 
vedl život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. 
- Aby nebyl stižen žádným kanonickým trestem přímo uloženým 
nebo úředně zjištěným. 
- Aby nebyl otcem nebo matkou dítěte. 
 

Vedeni Duchem svatým 
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+ Kánon 892: Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné. 
Úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako 
opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené                    
s touto svátostí. 
 
+ Kánon 893: K tomu, aby někdo byl biřmovacím kmotrem, 
musí splňovat podmínky podle kánonu 874. 

 
Snad jen na vysvětlenou: Protože kmotr má být svému 

svěřenci vzorem, je potřebné, aby žil kvalitním křesťanským 
životem, a to po stránce lidské i duchovní. Nemůže být tedy 
kmotrem nejen např. alkoholik, člověk, který rozbíjí vlastní 
rodinu nebo žije jinak pohoršlivě, ale stejně tak nemůže být 
kmotrem ten, kdo nežije plně duchovně: kdo bezdůvodně 
nenavštěvuje každou neděli bohoslužby, kdo nechodí ke 
svátostem, není biřmován, žije s někým „na hromádce“, nemá 
církevně uzavřené manželství, zanedbává křesťanskou výchovu 
vlastních dětí, apod. Je třeba, aby lidská i duchovní stránka byly 
v pořádku.  

 
A tak v tomto Roce biřmování přijměte pozvání 

k přípravě na přijetí této svátosti. Bližší informace byly 
uvedeny v červencovém čísle farního časopisu. Jsou uvedeny 
také na přihlášce. Pozvání se týká mladých od 16 let (pokud 
navštěvovali náboženství po dobu celé docházky na ZŠ, tak od 
15 let),ale také všech dospělých,kteří ještě tuto svátost nepřijali. 

Přihlášky je možno vyzvednout si po bohoslužbách 
v sakristii nejpozději do neděle 09. září. Vyplněné je přijďte 
osobně odevzdat při krátkém rozhovoru s farářem v sobotu              
15. září kdykoliv v době od 09.00 do 11.00 hodin nebo od 14.00 
do 16.00 hodin. Pak již začne příprava.  

Přihlášky k přípravě na sv. biřmování 
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 Také dětem začne příprava k prvnímu přijetí vzácných 
svátostí – sv. smíření a Eucharistie. 
Zápis se uskuteční na faře v Pusté Polomi v sobotu 
22.09.2012 kdykoliv v době od 9.00 do 11.00 hodin. Pokud 
někomu tento termín ze závažného důvodu nevyhovuje, je 
možno domluvit si schůzku telefonicky na jiný den (tel. 603 
368 922). 
 Zvány jsou děti všech obcí celé naší farnosti navštěvující                
3. třídu ZŠ a starší. Účast alespoň jednoho z rodičů či někoho, 
kdo převezme garanci za dobrou přípravu dětí, je u zápisu 
nutná.  
 
 Při přípravě se zaměříme na trojí oblast: 

� Kvalita lidská 
� Kvalita duchovní 
� Kvalita vědomostní. 

  

 Je možno přihlásit i děti nepokřtěné a křest doplnit 
dodatečně. Leccos se dá zachránit, leccos lze dát do pořádku. 
 

 
Přijměte pozvání ke svátosti smíření zvláště pro školáky                     
a všechny, kteří je budou novým školním rokem provázet a také 
k bohoslužbám na zahájení nového školního roku, které letos 
budou spojeny s žehnáním školních tašek a pomůcek. Tašky                 
a pomůcky si přineste na mši svatou s sebou a nechejte před 
oltářem. Zveme všechny a zvláště prvňáčky. Prosím, vyřiďte 
pozvání i těm, kdo do kostela pravidelně nechodí. Kdy to bude? 

Zápis k přípravě na 1. sv. přijímání 

Informační servis 
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POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
� ne 26.08. – od 15.00 hodin na farní zahradě Farní den 
� do čt 30.08. – odevzdávejte návrhy jmen odborníků  
      do  Ekonomické rady farnosti – viz srpnové číslo Přístavu 
� so 01.09. a ne 02.09. – po všech bohoslužbách volby  
      do Pastorační rady farnosti - viz srpnové číslo Přístavu 
� ne 02.09. – v 16.00 hodin na faře setkání rodičů a všech  
      zainteresovaných nad pastoračními nápady pro děti  
      a mládež v novém školním roce – viz str. 5 
� po 03.09. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� st 05.09. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
� pá 07.09. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 07.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 08.09. – Diecézní ministrantská pouť v Kravařích; rodiče  

a ministranti byli informováni zvláštním listem; 
v Podvihově mše svatá nebude!!! 

� ne 09.09. – výlet mládeže na Hýlov; sraz v Pusté Polomi                  
u kostela ve 13.30 hod. s koly nebo v Kyjovicích u kaple ve 
13.45 hod. bez kol 

� so 15.09. – od 09.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. 
na faře odevzdávání přihlášek k přípravě na sv. biřmování – 
viz str.8 

� so 15.09. a ne 16.09.–při bohoslužbách sbírka na círk. školy 

  příležitost ke sv. smíření mše sv. s žehnáním pomůcek 

P. Polom  Čt 30.08.: 17.00 – 17.50 hod. Ne 02.09.: 10.30 hod. 

Kyjovice Pá 31.08.: 17.00 – 17.50 hod. Ne 02.09.: 09.00 hod. 

Hlubočec So 01.09.: 17.15 – 17.50 hod. So 01.09.: 18.00 hod. 

Podvihov  Ne 02.09.: 06.30 – 06.50 hod. 
Po 03.09.: 17.30 – 17.50 hod. 

Ne 02.09.: 07.00 hod. 
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� ne 16.09. – v 09.00 hod. v Kyjovicích slavnost Výročí 
posvěcení kaple 

� pá 21.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 

� pá 21.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 22.09. – od 09.00 do 11.00 hodin na faře zápis dětí 

k přípravě na 1. sv. přijímání – viz str. 9 
� so 22.09. a ne 23.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy 

kaplí, v Pusté Polomi sbírka na opravy farního kostela 
� pá 28.09. – slavnost sv. Václava: mše svaté v Pusté Polomi 

v 08.00 hodin a v Kyjovicích v 09.30 hod. 
� so 29.09. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi si udělí svátost 

manželství p. Jakub Holoubek a sl. Barbora Vavrečková 
� ne 30.09. – v 10.30 hod. při mši sv. v Pusté Polomi slib 
členů Farní rady 

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 01.09., 15.09. a 29.09. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 22.09. v 18.00 hod.  

� Nedělní večerní mše svatá:   
- mimořádně v Podvihově 09.09. v 18.00 hod.  

 

 
Pan farář dětem vysvětluje přikázání „nepokradeš“ a tak se dětí 
ptá: „Děti, když sáhnu do kapsy druhého člověka a vezmu mu 
jeho peníze, co pak jsem?“ Maruška pohotově odpoví: „Jeho 
žena!“ ☺ 
 

Pan farář jde s prvňáčky z náboženství na výlet do ZOO. „Fuj, 
to je ale škaredá gorila!“ poznamená Markétka. Pan farář ji 
chytne za pusu a povídá: „Ticho buď! Tu se teprve kupují 
lístky!“ ☺ 

Bavíme se s církví 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


