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Když dáš Bohu sebe, 
nic víc po Tobě nebude chtít. 

 

(biskup Vojtěch Cikrle) 
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Jsme na cestě,  

která začala Popeleční středou  
a končí velikonočními událostmi. 

Začíná pomíjivostí a smrtí 
a končí nadějí na nový život. 

Začíná pokáním a končí vykoupením. 
Začíná smrtí a končí věčností. 

Pane, buď s námi na této cestě! 
 

Přeji vám postní dobu i Velikonoce plné naděje! 
       

P. Zdeněk Šimíček 
 

 
 Víra je obrovský dar. Tolik člověku dává! Musí však 
projít dílnou utrpení, musí se „zkusit“. Kdo ji má, nese mnohé    
a mnohým pomůže. 
 Když člověk obstojí, ví své, jako ti dva učedníci putující 
kdysi do Emauz. Hodně toho tenkrát zažili. Bylo to těžké                 
a náročné, ale Pán je v tom nenechal. Tragické v dobré obrátil. 
Jejich emauzský prožitek se potom stal lekcí pro budoucí 
generace. Dřív nebo později tou cestou projde každý z nás.           
Co si z ní odneseme, budeme mít... 
 Když ve třicátých letech minulého století evangelický 
pastor Wilhelm Bush začínal ve své farnosti, zažil zajímavý 
příběh. 

Přání duchovního správce 

Co pro mě učinil můj Pán 
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 Udál se v Porúří. Bylo tam velké shromáždění. Nějaký 
učenec celé dvě hodiny dokazoval, že Bůh neexistuje. Předložil 
veškerou svou moudrost. Sál byl plný lidí. Nad nimi se vznášel 
mrak tabákového kouře. Mnozí nešetřili chválou a nadšením: 
„Bravo! Když není Bůh, můžeme si dělat, co chceme!“ 
 Když řečník po dvou hodinách skončil, vstal předseda 
shromáždění a řekl: „Teď bude diskuse. Kdo chce něco říci, ať 
se přihlásí!“ Ovšem nikdo neměl odvahu. Každý si myslel: 
„Takovému učenému muži sotva mohu odporovat.“ Jistě tam 
byli mnozí, kteří s jeho výkladem nesouhlasili, ale kdo by měl 
odvahu vystoupit na pódium, když dobře tisíc přítomných 
řečníkovi přitakávalo! 
 A přece - vzadu na sebe upozorňovala nějaká stará 
babička. Když se hlásila, předsedající se zeptal: „Babičko, 
chcete něco povědět?“ „Ano, chtěla bych něco říci,“ 
odpověděla stařenka. 
 Přišla dopředu na pódium, postavila se za řečnický pult  
a začala: „Pane řečníku, mluvil jste dvě hodiny o své nevěře. 
Dovolte mi, abych hovořila pět minut o své víře. Ráda bych 
vám řekla, co pro mne udělal můj Pán, můj nebeský Otec. 
 Když jsem byla mladá, stalo se mému muži na dole 
neštěstí. Přinesli mi ho domů mrtvého. Zůstala jsem s třemi 
malými dětmi sama. Když jsem stála nad manželovou 
mrtvolou, byla jsem úplně zoufalá. 
 A přece - Bůh mě začal tak těšit, jak to nikdo z lidí 
nedovedl. To, co mi říkali lidé, byly jen prázdné řeči. Ale On, 
živý Bůh, mě potěšil. Řekla jsem mu: ,Pane, teď musíš být 
otcem mých dětí ty.' Často jsem večer nevěděla, kde vezmu 
peníze, abych příštího dne nasytila děti. Tehdy jsem opět řekla 
Spasiteli: ,Pane, ty přece víš, jak jsem na tom bídně. Pomoz 
mi!'“  
 A pak se ta stará paní obrátila k řečníkovi a řekla: „On 
mě nikdy nezklamal a neopustil. Měli jsme mnoho těžkostí, ale  



 4

nikdy nás nenechal v tísni. Bůh učinil ještě daleko víc: poslal 
svého Syna, Pána Ježíše Krista. Ten za mne zemřel a vstal                    
z mrtvých a v jeho oběti jsem nalezla očištění od všech svých 
hříchů. 
 Teď jsem už stará. Brzo umřu. A přece - On mi dal jistou 
naději věčného života. Až zavřu oči, procitnu v nebi, poněvadž 
patřím Ježíši. Toto všechno On pro mne učinil. A teď se ptám 
vás, pane řečníku: Co pro vás udělala vaše nevěra?“ 
 Tu se řečník postavil, poklepal babičce na rameno a řekl: 
„Ach, takové staré ženě přece nechceme víru brát. Pro staré lidi 
je víra docela dobrá.“ 
 Ta stará žena energicky řekla: „Ne, ne! Položila jsem 
vám otázku a chci slyšet vaši odpověď! Řekla jsem vám, co pro 
mne učinil můj Pán. Teď povězte vy, co pro vás učinila vaše 
nevěra!“ 
 Řečník upadl do rozpaků. 
 Lidé ze sálu pomalu odcházeli... 

 
P. Jakub Berka OPraem. 

 
 

 
Přečetl jsem v životě hodně chytrých knih, 

ale v žádné jsem nenašel, 

co by naplnilo mé srdce 

takovým pokojem a radostí, 

jako čtyři slova žalmu 23: 

„Ty jsi se mnou.“ 

 
Immanuel Kant 
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Pojďme s Ježíšem společně prožít vrcholné události dějin spásy, 
které se nás tak bytostně dotýkají. A pojďme je prožít v čistém 
srdci, aby velikonoční ALELUJA mohlo opravdu znít a hřmít.  

 

Mimořádné příležitosti k přijetí sv. smíření: 
 

 

P. Polom Čt 14/04   1700 – 1800 h. + po mši sv.   P.Z.Šimíček 
Kyjovice Pá 15/04                           1700 – 1800 h. + po mši sv.   P.M.Banasczyk 
RC Hrab. So  16/04   1430 – 1530 h. + po mši sv.   P.Z.Šimíček 
P. Polom Ne 17/04   1400 – 1600 h.              P.Z.Šimíček + P.P.Rak 
Podvihov Po  18/04   1700 – 1800 h. + po mši sv.  P.Z.Šimíček 
RC Hrab. Út 19/04    1400 – 1530 h.                      P.A.Rucki 
Kyjovice Út 19/04    1800 – 1900 h.                      P.Z.Šimíček 
Hlubočec St  20/04    1700 – 1800 h. + po mši sv.  P.Z.Šimíček 

 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích 
se již zpovídat nebude!!! 

 
 
 
 
 
 

Přijměte pozvání k hlubokým, krásným a působivým obřadům 
Svatého týdne a Velikonoc. Jsou vrcholem celého liturgického 
roku. Všecky vás moc zvu… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pobožnost Křížové cesty na Vel. pátek bude v P.Polomi v 1500h. 

Sváteční bohoslužby  
 

 

 Květná 
neděle 
17/04 

Zelený 
čtvrtek  
21/04 

Velký 
pátek 
22/04 

Bílá  
sobota 
23/04 

Velik. 
neděle 
24/04 

Velik. 
pondělí 
25/04 

P.Polom 1030 1800 1800 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec     0730  

Podvihov 0700     0700 

RCHrab.  1530 1530 1530 1530  

Svatý týden a Velikonoce 2011 
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Už víme, že svátost smíření nám přináší posilu pro náš 

duchovní boj a že nám odpouští i časné tresty za hříchy. Tím 
nejdůležitějším účinkem této svátosti však je právě to, že nám 
odpouští hříchy. Je to nezanedbatelná věc. Vlastně podstatná. 
Sami si hříchy neodpustíme. Tuto moc dal Ježíš církvi: „Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,23).  Víme dobře, že kdo               
z tohoto světa odejde s těžkým hříchem na duši, nebude spasen. 

A tady si znovu uvědomujeme, jakým darem je svátost 
smíření. Jsme křehcí. Jsme hříšní. Děláme hlouposti, možná                
i kopance, ale Bůh nám chce dát šanci. A chce nám tu šanci dát 
citlivým, diskrétním způsobem. Ať nám to přiblíží vyprávění 
převzaté z knížky Pierra Lefévra Příběhy psané životem: 
  

O aragonském králi se vypráví tento příběh: Jednou šel 
král se svými dvořany k obchodníkovi. Zatímco se bavil 
s obchodníkem, prohlíželi si dvořané šperky. Když opustili 
obchod, přiběhl za nimi rozčilený klenotník. Hlásil králi, že se 
pohřešuje drahocenný diamant. Král se svou družinou se vrátil 
do obchodu. Poprosil klenotníka, aby obstaral džbán a naplnil 
ho solí. Pak vyzval své lidi, aby každý z nich strčil ruku do 
džbánu a rozevřel ji. Když to všichni udělali, vysypali sůl na 
stůl. A hle, objevil se diamant.  
 Ten král byl velkomyslný a chtěl dát zloději šanci, aby bez 
veřejné hanby napravil svůj špatný čin. 
  

Tak také Ježíš jedná s námi. Dokud jsme na zemi, vždy 
znovu můžeme získat jeho odpuštění nenápadnou zpovědí.  
 
 

Rosteme v poznání 
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 A je zde první písemný dotaz ze schránek na dotazy: Otče 
Zdeňku, v březnovém čísle Přístavu jste napsal rady mládeži, 
jak přežít vlastní pubertu. Mohl by jste něco doporučit i nám, 
rodičům dospívajících? 
 Zkusím to. Ale z úplně jiného konce. ☺ Předně se chci 
obrátit k rodičům malých dětí a dokonce i k těm, kteří se rodiči 
teprve stanou. Říká se, že dítě se začíná vychovávat 5 let před 
narozením. Víme, že leccos si člověk s sebou už přináší na svět. 
Platí to o přirozených věcech  a platí to i o nadpřirozených. To, 
jak taťka s mamkou sami žijí, jakých jsou kvalit lidských            
i duchovních, jak žijí spolu, jak žijí s Bohem, to všecko už 
dávno před narozením dítěte a samozřejmě i po něm má na dítě 
velký vliv. Způsob prožívání puberty je tedy do určité míry 
ovlivňován již léta před tím. Šťastné dítě dobrých a kvalitních 
rodičů, které už od početí zakoušelo lásku, přijetí a také objetí 
Boží v ovzduší živé víry. Velkou výhodou také je, naučilo-li se 
dítě již od dětství pravidelně (minimálně měsíčně) přistupovat 
ke svaté zpovědi a co nejčastěji ke svatému přijímání. To je pro 
období dospívání úžasný základ.  
 Pokud jde o samotné období puberty, asi nejde dát 
„zaručený recept“. Každý toto období může prožívat jinak. 
Někdo ho prožije klidně, s někým je to „o nervy“. Všeobecně 
období dospívání je považováno za nejbouřlivější životní etapu. 

Je to období, ve kterém se mladý člověk 
vymezuje, hledá si svoji životní cestu, 
v mnohých věcech (také ve vztahu k Bohu) se 
staví na vlastní nohy. Úkolem křesťanských 
rodičů v období dospívání je pomaličku 
pouštět ruku svého dítěte a vkládat ji přímo do 
ruky Boží. Je dobré mít při tom na paměti, že 

Ptali jste se 
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různé výkyvy a „úlety“ dospívání nejsou dány jen dobrou či 
nedobrou vůlí mladých, ale že velký vliv mohou mít třeba                  
i hormony. Často mladí lidé v období dospívání opravdu 
nejednají plně svobodně. Mnoho zbytečných konfliktů mezi 
dospívajícími a dospělými je zaviněno nerespektováním 
zvýšené citlivosti a srážením sebedůvěry. 

Klíčem k lidskému srdci je pravá a nefalšovaná láska.            
A platí to i v pubertě. To samozřejmě neznamená nemít nároky! 
Ale pokud dítě prožilo už dříve a prožívá i nyní vědomí, že je 
přijímáno a milováno bezpodmínečně, tedy ne proto, JAKÉ je, 
ale proto, ŽE je, je to pro něj veliké plus a je to pro něj veliké 
plus i v oblasti prožívání vztahu k Bohu. Prožívá u lidí a může 
si to promítnout i do Boha, že je milováno. A to je dobrý 
odrazový můstek. 

Nedomnívejme se, že v pubertě děti neuznávají vůbec 
žádnou autoritu. Ve skutečnosti dospívající člověk má potřebu 
autority, touží po vzoru, po přimknutí se k silné osobnosti. 
Klade však na autoritu vysoké nároky, má-li se jí podřídit                  
a citově se k ní přimknout. Dospívající člověk se rád podřizuje 
pouze tomu, koho obdivuje. To platí i ve vztahu k Bohu. 

Moc důležité pro období dospívání je, aby mladý člověk 
postupně a čím dál víc prožíval, že je také námi dospělými brán 
vážně. Je dobré vyslechnout si názory a přání mladých lidí, 
diskutovat s nimi, vysvětlovat, argumentovat, nadhazovat 
otázky, které si pak sami „přežvýkají“. Hlavně s nimi nejednat 
jako s malými dětmi, neironizovat, neshazovat před vrstevníky, 
„nechat je vyrůst“ tím, že jim postupně svěřujeme i náročnější 
úkoly a zodpovědnost za určité záležitosti, také tím, že toho, co 
zvládají, si všímáme, náležitě oceníme, pochválíme, 
povzbudíme. Tím mladý člověk úžasně „roste“. A to platí jak 
v rovině přirozené, tak i ve vztahu k Bohu. 

Pokud rodiče v pravý čas postřehnou pubertální změny, 
které jejich dítě překonává a přiměřeně tomu změní své 
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zacházení s ním a současně když dospívající člověk uvidí shodu 
toho, co hlásají, co žijí a co od něj žádají, je zde naděje, že dítě 
překoná pubertu bez větších otřesů. Moc důležité je také právě 
ono vkládání ruky dospívajícího dítěte do ruky Boží – ať už jde 
o způsob jeho života a zvláště také o modlitbu, kterou věřící 
rodiče své děti provázejí. My možná na leccos nemáme, ale Pán 
Bůh na to má. 

A ještě něco: Můžeme si být jisti, že nejen nám na 
mladých záleží. Pánu Bohu na nich záleží ještě víc. Ale je třeba 
je do té Boží lásky slovem i skutkem uvádět a modlitbou 
vnášet. V tom je ta největší naděje. A tu kéž nikdy neztratíme… 
 

 
Jako každoročně tak i letos je mládež (řekněme od 14 let) zvána na 
Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Tentokrát se uskuteční 
ve Štramberku od 08.04. do 09.04. 2011. Program: začátek na 
náměstí, předprogram od 18.30 hod., oficiální zahájení v 19 hod. 
Následovat bude slůvko, svědectví, divadlo, vystoupení kapely a 
závěr bude patřit muzikálu Pašije Ježíše Krista. K doznění večerního 
programu budou sloužit: adorace, modlitba chval, zpovídání či 
duchovní rozhovory. Sobotní dopoledne bude patřit tematickým 
skupinkám ve škole, chceme oslavit také sv. Anežku spolu s církevní 
školou v Odrách. Ve 14 hod. odpoledne půjdeme z náměstí křížovou 
cestou až do lomu Kamenárka, kde bude pod širým nebem sloužena 
slavnostní mše sv. s o. biskupem. Za nepříznivého počasí bude 
program probíhat ve škole, tělocvičně a kulturním domě. Zpovídat se 
bude v pátek od 19 do 23 hod. v kostele. V sobotu pak od 12 do 14 
hod. opět v kostele, poté od 14 hod. při průvodu křížové cesty (za 
pochodu, na konci procesí). Poplatek za setkání činí 70 Kč. 
Přihlašovat se můžete u Simony Slané, která bude zároveň 
zodpovědnou doprovodnou osobou: tel. 732 978 154, mail: 
simona.slana@seznam.cz .     

Diecézní setkání mládeže 
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Také budete dělat doma jarní úklid? Chcete se zbavit 

starých věcí a ještě při tom udělat něco dobrého? Diakonie 
Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení k humanitárnímu 
využití a následnému ekologickému zpracování nevyužitého 
textilního materiálu. 

Sbírá se: Letní i zimní dámské, pánské i dětské oblečení, 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, peří, péřové            
a vatované přikrývky, polštáře, deky, látky (min. 1m2) 
nepoškozená obuv, také nepoškozené bílé i černé nádobí                  
a skleničky. 

Sbírka se uskuteční ve dnech 26.04. – 27.04. 2011              
od 8.00 do 17.00 hodin na NÁKLADOVÉM nádraží 
v Opavě. Na nádraží bude přistaven vagón, u kterého bude 
zaměstnanec Charity Opava, který vámi darované předměty 
převezme. Věci mají být zabalené do igelitových pytlů či 
krabic, aby se transportem nepoškodily. 
 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
� po 28.03. – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� po 28.03.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
      dospělých ke svátostem  
� st 30.03 – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� čt 31.03. v 19.00 hod. v Hlubočci setkání Rady kaple 

Sběr starého šatstva 

Informační servis 



 11

� pá 01.04. – natáčení dětského pořadu Noeland v TV Noe;  
     odjezd všech přihlášených v 7.50 od ZŠ v Kyjovicích a   
     v 8.00 hod. z Pusté Polomi – parkoviště pod kostelem  
� po 04.04. v 18.45 hod. – na faře setkání Farní rady 
� pá 08.04. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření a bohoslužba slova se sv. 
přijímáním  

� pá 08.04. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru; 
další nácviky na Velikonoce budou upřesněny 

� pá 08.04. až so 09.04. - Diecézní setkání mládeže – viz str. 9 
� so 09.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� po 11.04.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
      dospělých ke svátostem  
� pá 15.04. – návštěvy nemocných v domácnostech 
� so 16.04. a ne 17.04. – mše svaté s žehnáním ratolestí; 

ratolesti si přineste s sebou! 
� ne 17.04. – při mši sv. v Kyjovicích a v Pusté Polomi sbírka 

na opravy farního kostela 
� čt 21.04. – výlet  ministrantů do ostravské katedrály na mši 

sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; společná 
oslava svátku kněží; bližší informace budou na zvl. listu 

� ne 24.04. – při bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
� út 26.04. a st 27.04. – sběr starého ošacení – viz str. 10 
� so 30.04. – v 18.00 hod. na faře Spolčo mládeže 
� ne 01.05. – v kostele v Pusté Polomi v 15.30 hod. první 

májová pobožnost s recitovaným pásmem Popelka 
Nazaretská; recituje Tomáš Koliander 

 
Pan farář v náboženství:„Jestli budeš zlobit, řeknu to tatínkovi.“ 
- „A kterému???“ 

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 
 

 


