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Pokladem církve 
jsou sepjaté ruce… 

 

(P. Vít Zatloukal) 
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Chci před Tebou, Pane, 
vzpomenout na své mrtvé. 

Na všechny, kteří patřili ke mně a odešli. 
Připadá mi, 

jako by se mnou šla životem 
velká skupina lidí 

a každým okamžikem  
se někdo mlčky odloučil, 

odbočil z cesty a ztratil se ve tmě. 
Skupina je stále menší a tišší 

a jednoho dne také já mlčky odbočím... 
Ti, kteří odešli, mlčí. 

Napodobují Tvé mlčení. 
Zůstávají pro mě skrytí, 

protože vešli do Tvého života. 
Slova jejich lásky ke mně 

splynula s jásotem Tvé nekonečné lásky. 
Zde na světě se my lidé  
ustaraně a uspěchaně 

ujišťujeme o vzájemné lásce. 
Ty však chceš, 

abychom na důkaz víry 
pomocí skutků lásky 

opustili sami sebe 
a smysl svého života našli v Tvém životě. 

V něm žijí ti, kteří nás předešli. 
Protože žijí, mlčí. 

My naproti tomu hlasitě mluvíme, 
abychom zapomněli, že jsme smrtelní... 

 
 
 
 
 
 
 

(Karel Rahner – Malý nebeklíč) 

Modlitba za zemřelé 



 3

 

 Již osmý měsíc uvažujeme nad darem svátosti biřmování. 
Není to nějaký nadstandard! Není to svátost, která se uděluje 
„jen vyvoleným“ nebo „za odměnu jen těm lepším“. Je to 
součást tří iniciačních svátostí (křest-Eucharistie-biřmování), 
které mají člověka uvádět do plnohodnotného života s Kristem. 
Proto jsou věřící ve svědomí všichni vázáni povinností přijmout 
tuto svátost ve vhodný čas. 
 Pojďme si ještě říct, jak se tato svátost uděluje. Většinou 
ji uděluje biskup, někdy také kněz, kterého biskup k tomu 
pověří. V nebezpečí smrti a při křtu dospělého může udělit 
svátost biřmování každý kněz. 
 Samotný obřad biřmování je velmi působivý. Biskup 
nejprve se vztaženýma rukama svolává v modlitbě na všechny 
biřmovance dary Ducha svatého. Při vlastním biřmování stojí 
za biřmovancem jeho kmotr. Klade pravou ruku na rameno 
biřmovance. Je to velmi výmluvné gesto. Jako by kmotr chtěl 
říct: Ručím za to, že tento člověk biřmování potřebuje, je 
k němu vhodně připraven a já mu na jeho cestě křesťanskou 
dospělostí chci být oporou a pomocníkem. Pak k biřmovanci 
přistupuje biskup, vkládá ruku na jeho hlavu, maže ho 
posvěceným olejem zvaným křižmo a říká při tom slova: 
„Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Křižmo je směs olivového 
oleje a balzámu. Ve starověku se zápasníci natírali olejem, aby 
při boji snadněji vyklouzli protivníkovi. Toto pomazání při 
svátosti biřmování nejen naznačuje, ale mocí Ducha svatého 
skutečně posiluje biřmovance v boji o dobro, v boji o víru, 
v boji o vztah k Bohu, v boji o svědectví, v boji proti zlu. 
 Kdysi byl součástí obřadu biřmování i náznak políčku na 
tváři biřmovance jako připomínka, že biřmovaný křesťan se nemá 
za Krista stydět a má mít odvahu pro něj i trpět. Tento prvek dnes 
při obřadu biřmování schází, podstata však zůstává. 

Vedeni Duchem svatým 
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 Zatím poslední z vašich dotazů se zabývá praktickými 
věcmi vztahujícími se především ke mši svaté: Kdy se žehnat, 
klekat, poklekat…? Začněme znamením kříže. 
  
Kříž – to je spojení nebe se zemí. 
Kříž – to je spojení lidí navzájem. 
Kříž – to je ochrana, zbraň proti zlu. 
Kříž – to je pomoc při pokušení. 
Kříž – to je záruka spásy, kterou nám nic nevezme. 
Kříž – to je znamení vítězství. 
Kříž – to je výraz Boží lásky k člověku, která se nezastaví před  
           ničím. 
 

 Věřící se tímto znamením (na čele, na srdci a na ramenou) 
dávají pod ochranu Boží, vyjadřují tak, že cokoliv konají, děje 
se ve jménu Božím. 
 Proto i soukromé modlitby začínáme a končíme 
znamením kříže. Je krásné, když třeba i své práce začneme 
tímto znamením. Je krásné a je projevem živé víry, když se 
člověk požehná v nebezpečí, v pokušení, před operací… 
 Žehnáme se i v kostele. Při příchodu do kostela na 
připomínku svého křtu a jako vyjádření víry křtu namáčíme 
ruku do svěcené vody a žehnáme se s touhou patřit Bohu, 
s touhou po čistotě srdce, která nám byla ve chvíli křtu dána. 
Také při odchodu z kostela se žehnáme svěcenou vodou. Je to 
výraz prosby o Boží ochranu ve světě. 
 Při mši svaté se však žehnáme velkým křížem jen na 
začátku bohoslužby na znamení, že ji chceme prožít ve jménu 
Božím (prosíme o to, abychom započatý čas prožili ve 
společenství lásky a vzájemného obdarovávání, jak je tomu 
mezi jednotlivými osobami Nejsvětější Trojice), a na konci 

Ptali jste se 
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bohoslužby při kněžském požehnání, kdy nám skrze kněze chce 
sám Bůh požehnat ke všemu, co budeme myslet, mluvit, konat 
a trpět. Používá-li se při mši svaté kropení lidu svěcenou vodou, 
ve chvíli pokropení se žehnáme taktéž, protože v tomto 
znamení vyjadřujeme víru křtu. 
 Znamení kříže a bití v prsa při pozdvihování se dnes již 
opouští. Spíše se v té chvíli doporučuje dívat se s živou vírou na 
Ježíše ve svaté Hostii a v kalichu a poklonit se mu v hloubi 
svého nitra. Také se již nedělá znamení kříže před svatým 
přijímáním. Je to asi hlavně z praktického důvodu, aby nějakou 
neopatrností člověk nezavadil knězi o misku s Eucharistií (což 
se stávalo!) a nedošlo k rozsypání Eucharistie na zem. 
 Kromě velkého kříže děláme při mši svaté ještě 3 malé 
křížky: na čele, na ústech a na srdci, a to před nasloucháním 
evangeliu jako znamení, že chceme Boží slovo promýšlet svým 
rozumem, vyznávat svými ústy a uchovávat ve svém srdci. 
 Kdy a jak poklekáme a klečíme – o tom zase příště. 
 

 
Mimořádné příležitosti k přijetí sv. smíření: 
Ve dnech od 01/11 do 08/11 můžeme denně získávat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je k tomu nutná také 
svátost smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/11 v Pusté Polomi a 2/11 v Kyjovicích se zpovídat nebude!!! 

Pustá Polom Ne 28/10      1400 – 1500 h. 
Podvihov Po 29/10       1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec St  31/10      1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Čt  01/11      1530 – 1620 h. 
Pustá Polom Pá  02/11     1530 – 1620 h. 

Informační servis 
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Pobožnosti za zemřelé budou letos ve všech vesnicích spojeny 
se mší svatou, a to v Pusté Polomi ve čtvrtek 01/11 v 18.00 
hod., v Kyjovicích v pátek 02/11 v 18.00 hod., v Podvihově 
v sobotu 03/11 v 17.00 h. a Hlubočci v neděli 04/11 v 07.30h. 
 
POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
� po 29.10. – v Podvihově v 16.15 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� st 31.10. – v Hlubočci v 16.15 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s malými  
      dětmi  
� st 31.10. a pá 02.11. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� čt 01.11. –Slavnost Všech svatých;bohoslužby v Kyjovicích 

v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hodin 
� pá 02.11. – Vzpomínka na všechny zemřelé; bohoslužby 

v Pusté Polomi v 16.30 hod. a v Kyjovicích v 18.00 hodin  
� pá 02.11. – v 17.30 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 03.11. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 03.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� ne 04.11. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště 

pro rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti 
� ne 04.11. – ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů a maličkých 

dětí na téma: Stromy jsou jako my, rostou a umírají-Dušičky 
� pá 09.11. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci                

a Podvihově 
� so 10.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 10.11. a ne 11.11. – při bohoslužbách sbírka na 

pokračování oprav farního kostela 
� ne 11.11. – v Pusté Polomi slavnost sv. Martina, hlavního 

patrona farnosti; mše svatá s poděkováním Bohu i lidem za 
další velkou etapu oprav kostela bude v Pusté Polomi 
v 10.30 hod.; kazatelem bude jáhen Jakub Dominik Štefík;  
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Svatomartinské odpoledne začne na farní zahradě v 15.00h.; 
prosíme ochotné ženy o upečení dobrot 

� pá 16.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 

� pá 16.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 17.11. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 17.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 17.11. a ne 18.11. – sbírka na Biblické dílo 
� so 24.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� pá 30.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 01.12. – od 09.30 do 11.30 hod. pro děti i pro dospělé 

možnost vyrobit si na faře adventní věneček 
� so 01.12. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 01.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 01.12. a ne 02.12. – vstup do adventní doby; všechny 

mše svaté budou s žehnáním adventních věnců; přineste si! 
� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   

- v Hlubočci 10.11. a 24.11. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 03.11., 17.11. a 01.12. v 17.00 hod.  

� Příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie:   
      - každý pátek ve 13.00 hod. na faře 
� Schůzky pustopolomské scholy:   
      - každý pátek v 16.00 hod. na faře 
 

 
"Pročpak jsi tady ty?" ptá se vězeňský kaplan vězně. "Kvůli 
mojí víře." "To snad ne?" diví se kaplan. "Právě že ano! Věřil 
jsem, že poplašné zařízení nefunguje." ☺ 

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 


