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OČEKÁVÁNÍ ZÁZRAKU 
 
 
V očekávání jsem se ztišil. 
Modlil jsem se a v pulsu důvěry  
jsem vnímal jistotu víry. 
Jako v žulovém bloku spoutanou sílu.  
Pocit, že se mohu o víru opřít.  
Prosil jsem o ještě větší víru.  
Pohnout skálou? Vyprosit zázrak?  
Prosil jsem v důvěře dál.  
 
Tenká stěna povolila, závěs se zavlnil  
a já zahlédl a vyslovil prosbu:  
Pane, dej mi takovou víru, která pohne mou vůlí!  
Vše se v mžiku vrátilo jako film puštěný pozpátku.  
Jen vyslovená prosba zůstala a vědomí  
(či spíše rozumové poznání), že mohu.  
Pocit žádný.  
Jen údiv a pokušení zapomenout prožité, jako by to nikdy nebylo.  
 
Pohleděl jsem na mlčky visícího na kříži a rozhodl se:  
Ne zítra, ale dnes si udělám pořádek ve své zásuvce a na stole. 
Neodejdu do školy, aniž bych si ustlal postel.  
Úkoly napíši před večeří.  
Umyji nádobí… 
 
 

Ať se stane zázrak i dnes.  

I ve chvílích, kdy na naše biřmovance sestoupí Duch svatý… 

 
(text převzatý z časopisu Tarsicius) 
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K ROKU RODINY 
 
 V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme pomaličku 
již otevřeli otázku blízké přípravy na uzavření manželství. Manželství 
je záležitost na celý život. Zasloužilo by si mnohaletý kurz. V daných 
podmínkách se však spíše jen v několika setkáních snažíme projít si 
alespoň nejzákladnější věci, jak o vztah pečovat a jak křesťanské 
manželství prožívat, aby bylo opravdu darem. Jak příprava probíhá? 
 Možná to přirovnání trochu „kulhá“, ale i v církvi je tomu 
jako ve sportovních klubech. Různý přístup trenérů, ale cíl stejný: 
Vyhrát. Tak i v církvi. Různá forma přípravy, ale cíl stejný: Dobře 
připravit na manželství a život v nové rodině. To už je na svědomí 
faráře. Někde mají příprav deset, někde polovinu, někde ještě méně. 
V naší farnosti se pokoušíme jít jakousi „zlatou střední cestou“. 
Příprav bývá šest. Přirovnávám je ke stavbě domu: Nejprve se 
pokládají základy, pak se staví zdi a nakonec střecha. 
 Základy – to jsou základy víry a křesťanského života, na 
kterých křesťanské manželství stojí. V prvních dvou setkáních se 
tedy se snoubenci bavíme o rozumových cestách k poznání Boží 
existence a o tom, co víra a vztah s Bohem pro křesťana znamená. 
 Ve třech dalších setkáních pak stavíme zdi – bavíme se                   
o manželství jako vztahu mezi mužem a ženou, jehož plodem jsou 
děti. Ovšem co o tom může vyprávět farář, který v manželství sám 
nežije?! Jen teorii – byť třeba pravdivou a hlubokou. Průkaznější je, 
když o těch záležitostech mladým vypravují ti, kteří v křesťanském 
manželství žijí. Proto na tato tři setkání snoubenci jezdí do Kravař, 
kde se účastní přednášek křesťanských manželů a odborníků. Tato 
část přípravy se má zabývat přirozenými dispozicemi i duchovním 
životem v rodině. Jde o to, aby muž pochopil ženu a žena muže. 
Bývají probírány rozdíly mezi mužem a ženou (i psychologicky je jiný 
muž a je jiná žena), priority muže a priority ženy, komunikace 
v manželství, řešení problémů, konfliktů a krizí, manželství jako 
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společenství, prvky vycházející z manželského slibu, křesťanský 
pohled na sexualitu a plánování rodičovství, na dar dítěte – také se 
zaměřením na křesťanskou výchovu dětí, apod. 
 Poslední setkání je opět na faře. To už stavíme střechu. 
Bavíme se o samotném obřadu svatby – o jeho průběhu, technickém 
zajištění i duchovním prožití. No a pak už je svatba samotná. 
 A ještě něco: Život (i ten v manželství) přináší i nové 
skutečnosti, nové zkušenosti, nové výzvy i nové otazníky. Mnohaletý 
kurz na přípravu snoubenců nemáme. A ani by všechno nepojal. Ale 
máme také pro ty, kteří už v manželství žijí, možnost setkávat se, 
vyměňovat zkušenosti, poznávat i růst a třeba i řešit konkrétní 
vzniklé problémy. Při biskupství ostravsko-opavském působí také 
Centrum pro rodinu a sociální péči (má dokonce pobočku                           
i v Opavě), které pro manžele a rodiče, děti i seniory pořádá různá 
jednorázová i delší setkání s bohatou a různorodou náplní. Nabízí 
také konkrétní pomoc rodinám, kde to „skřípe“ a různé odborné 
poradenství. Bližší informace i bohatou nabídku služeb naleznete na 
www.prorodiny.cz.  
  
 
 

 

PTALI JSTE SE 
 
 Krátký dotaz i krátká odpověď pro toto číslo časopisu: Může 

jít ke sv. přijímání ten, kdo pro nemoc vynechal nedělní mši sv.? 

 

 Samozřejmě! Jedinou překážkou ke svatému přijímání je 
neodpuštěný těžký hřích. V záležitosti nedělní mše svaté je 
závažným proviněním vynechat nedělní bohoslužbu bezdůvodně či 
z malicherného důvodu. Nemoc je však závažný důvod. Pán Bůh 
nemožnosti nežádá. Ani nežádá, abychom si poškozovali zdraví či 
nemoc šířili kolem sebe. Kdo tedy vynechal nedělní bohoslužby pro 
nemoc, může klidně po uzdravení pokračovat v přijímání Eucharistie. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Pověst o strašidelných 
rolničkách v  Pusté Polomi 
je ojedinělým dokladem 
lidové slovesnosti našeho 
kraje. Vyprávěl ji rolník 
Rudolf Žurek (†1967), 
pamětník polomských 
událostí a lidových tradic.  

Skutečný příběh se 
odehrál při stavbě nové 
silnice z  Pusté Polomi              
do Nových Sedlic, krátce po roce 1900. Podvihovští dlouho odmítali, 
aby přímé spojení z Polomi na „císařskou“ do Sedlic vedlo přes jejich 
katastr kolem podvihovského mlýna. Dohodu vyjednal až páter Josef 
Knaibl a do té doby vedla do Opavy zdlouhavá cesta přes Lípí, 
Komárovské Chalupky a Raduň. 

Stavbu silnice vedl Ital Miglarini a pracovali na ní štěrkaři různých 
národností. V Podvihově byla tehdy zábava a jak už to bývá při 
tancovačce, dva muži se dostali do sporu kvůli jedné ženě. 
Nad zatáčkou, kde cesta v Pilušce prudce stoupá do strmého kopce, 
jeden z nich, polský štěrkař, ze žárlivosti svého soka zabil. Později se 
ke svému ohavnému činu přiznal, ale na místě se pořád děly divné 
věci.  

Jan Gelnar (Na Kúty č.127, †1949 ), vozka z panského  
Starého Dvora, kdykoliv tudy projížděl na bryčce 
s mlékem na Štítinu, slýchával zvonit rolničky, jakoby 
někdo jel za ním na saních.  Stalo se to i tehdy , když  
jedenkrát s ním cestoval Alexius Katke, zámecký 
kaplan z Kyjovic. Nechal zastavit,  sestoupil z bryčky, 
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pomodlil se a místo požehnal .  
Od této chvíle už zvonky prý nelze zaslechnout. Lidé zde dali obrázek 
Anděla Strážného, o  který stále pečují.  Ale i tak tam dávejte pozor. 
Je to nebezpečný úsek cesty i dnes. Autor o tom ví své. Jednou se 
vracel z noční směny a usnul za volantem a probudil se až                            
s automobilem v příkopu. Usnul, protože se mu zdálo, že zvonily 
rolničky . . . 
 
Podle Rudolfa Žurka volně zpracoval Petr Stoniš , V/2014 
 
 
 

 

CO SE DĚJE PŘI KNĚŽSKÉM SVĚCENÍ 
 

 

Na konci června budu vysvěcen na kněze. Struktura obřadů 
je podobná jáhenskému svěcení, které jsme prožili loni; podívejme 
se na průběh svěcení podrobněji: 

Nejprve jsou kandidáti svěcení (letos budeme dva) 
představeni  společenství, které projevovuje svůj souhlas s jejich 
vyvolením k této posvátné službě. Po homilii přichází druhá část 
svěcení, která rozvíjí již vyřčená slova „Zde jsem“. Jednotlivé otázky 
definují oblasti kněžských závazků: Chceš vykonávat kněžskou službu 
jako spolupracovník biskupa, chceš hlásat evangelium, chceš slavit 
eucharistii a svátost smíření, chceš se modlit se za svěřený lid                    
a chceš zachovávat čistotu? Poslední otázka se týká – podobně jako 
u jáhenského svěcení – úcty a poslušnosti biskupovi. 

Kněžské svěcení je záležitostí celého nebe. Proto jsou zpívány 
litanie ke všem svatým a je vzýván Duch svatý, aby  dal budoucím 
kněžím potřebné milosti a sílu. Zatímco věřící klečí, kandidáti 
svěcení leží tváří k zemi na znamení naprosté odevdanosti Bohu 
(prostrace). Jádrem celého svěcení je vzkládání rukou a konsekrační 
modlitba. Na kadidáty kněžství vkládá ruce biskup i všichni přítomní 
kněží; ti však nesvětí, ale vyjadřují tak svou modlitbu a jednotu 
společenství. Konsekrační modlitba, jíž se z jáhnů stávají kněží, 



 7

začíná chválou velkých 
Božích skutků. Je 
zmíněna úloha 
Mojžíše a Árona, kteří 
vedli a posvěcovali 
Boží lid. Biskup prosí 
Ducha svatého, aby 
z jáhnů udělal kněze. 
Odpovědí „Amen“ se 
všichni věřící k této 
modlitbě připojí. 

 
Následující obřady vysvětlují, co se odehrálo při svěcení. 

Upravení štoly kněžským způsobem a obléknutí kněžského roucha 
(ornátu) znázorňuje změnu, která se v novoknězi odehrála. 
Pomazání posvátným olejem křižmem je symbolem Ducha svatého. 
pomazání na kněze, proroka a krále. Skrze pomazané ruce bude 
kněz posvěcovat druhé – zejména slavením mše svaté. To zdůraňuje 
předání chleba a vína, při kterém biskup říká: „Přijmi dary věřících                

k slavení eucharistie. Buď si vědom toho, co budeš konat, a také 

podle toho žij; svůj život připodobňuj tajemství Kristova kříže.“ 

Pozdravení pokoje mezi všemi přítomnými kněžími vyjadřuje velké 
společenství, do nějž byl novokněz včleněn.  

 
Kněžské svěcení se uskuteční v sobotu 28. června od 9:30 

v katedrále v Ostravě. Z naší farnosti pojede autobus. Časy odjezdu                
i způsob přihlašování naleznete níže. Novokněžské požehnání bude 
možno přijmout po děkovné pobožnosti, která bude tentéž den od 
16:30 v kostele sv. Martina v Pusté Polomi. Děkuji za vaše modlitby 
a těším se na hojnou účast!  

 
Bližší informace o svěcení i o primici budou průběžně 

zveřejňovány na www.primice.cz/jakub. 
jáhen Jakub Vavrečka 

Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, 

těmto svým služebníkům důstojnost kněžskou; 

obnov v jejich nitru Ducha svatosti; 

ať od tebe, Bože, přijmou druhý stupeň svěcení 

a příkladem svého života 

ať upevňují mravní řád. 
 

Ať se svým biskupem poctivě spolupracují, 

a tak slova evangelia, která budou hlásat, 

ať milostí Ducha Svatého 

přinášejí hojný užitek v lidských srdcích 

a šíří se do všech končin světa. 
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Odjezdy autobusu na kněžské svěcení v sobotu 28. června 2014: 
 

07.30 – Opava-Podvihov, u kaple 
07.35 – Hlubočec, rozcestí 
07.45 – Pustá Polom, u fary 
07.50 – Kyjovice, has. zbrojnice 
08.00 – Budišovice, střed 
 

Přihlašujte se co nejdříve u kostelníků v kostele i v kaplích všech 
obcí naší farnosti. Jízdné – dobrovolný příspěvek přímo v autobusu. 
Ministranti a schola pravidelně sloužící v našem kostele i kaplích – 
zdarma. 
 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� čt 29.05. – slavnost Nanebevstoupení Páně; oslava svátku 

společná při mši sv. v 18.00 hod. v Pusté Polomi 
� pá 30.05. až ne 01.06. – víkendový minitábor Pro život světa; 

odjezd všech přihlášených od fary v Pusté Polomi v pá v 15.00 h. 
� pá 30.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� po 02.06. – návštěvy nemocných v Podvihově                          
� po 02.06. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                 

a v 18.00 hod. mše svatá  
� po 02.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� st 04.06. – v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                  
       a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro děti a mládež 
� st 04.06. – v 19.15 hod. na faře schůzka Ekonomické rady                    
� čt 05.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka rodičů dětí, které se  
       připravují k letošnímu 1. sv. přijímání 
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� pá 06.06. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 06.06. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv.  
       smíření a Eucharistie 
� so 07.06. – v 09.00 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik  
       ministrantů na sv. biřmování; zveme kluky ze všech obcí naší  
       farnosti!!! 
� so 07.06. –  v 10.00 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik schol  
       všech obcí ke sv. biřmování 
� so 07.06. – ve 14.00 hod. na faře duchovní obnova biřmovanců 
� so 07.06. – od 16.00 v Píšti Děkanátní pouť za obnovu rodin  
       a nová duchovní povoláni. Program: 16.00 – růženec (nebo  
       Křížová cesta), 17.00 – adorace, 18.00 – mše sv.; cesta „po  
       vlastní ose“ 
� so 07.06. a ne 08.06. – slavnost Seslání Ducha svatého; 

svatodušní sbírka na Diecézní Charitu 
� ne 08.06. – při mši sv. v 09.00 hod. v Kyjovicích křest dospělého 

a 1. sv. přijímání dospělých 
� ne 08.06. – v 11.30 hod. (po mši sv.) si v kostele v Pusté Polomi 

zplatní před Bohem své manželství p. Michal a pí Miluše 
Brunclíkovi 

� ne 08.06. – od 13.30 hod. výlet výherců školní soutěže  
       (náboženství – 2. stupeň ZŠ) do aquaparku ve Wisle  
� st 11.06. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

slavená generálním vikářem diecéze Mons. Martinem Davidem 
� st 11.06. – v 19.00 hod. v sálu obecního úřadu v Budišovicích  

Beseda o církevních restitucích – viz pozvání na poslední straně 
� čt 12.06. – v 15.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 

dětmi na téma Ať tě provází požehnání 
� pá 13.06. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci                          
� pá 13.06. – v 18.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv.  
       Víta, hlavního patrona kaple a obce (patrocinium) 
� pá 13.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 14.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 

ministrantů na sv. biřmování 
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� so 14.06. – v 11.30 hod. pobožnost u kaple sv. Antonína za 
Pustou Polomí – vede o. Kryštof Skibinsky, OFM Conv.; účast 
františkánských terciářů 

� so 14.06. –  ve 13.00 hod. v kostele nácvik schol všech obcí ke 
sv. biřmování 

� so 14.06. – v 15.00 hod. v kostele nácvik biřmovanců ke sv. 
biřmování 

� so 14.06. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 
příležitost ke sv. smíření pro biřmovance, jejich rodiny a celou 
farnost; bude přítomen také cizí zpovědník; po celou dobu bude 
příležitost k tiché adoraci Ježíše v Eucharistii 

� ne 15.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se 
svátostí biřmování; celebruje o. biskup Mons. František Václav 
Lobkowicz; mše svaté v okolních obcích v so 14.06. ani v ne 
15.06. nebudou!!!; ODJEZD AUTOBUSU na mši sv. do Pusté 
Polomi v 09.40 h. z Kyjovic od kaple, v 10.00 h. z Podvihova od 
kaple, v 10.10 h. z Hlubočce z křižovatky na Podvihov; odjezd 
autobusu zpět: ve směru na Hlubočec a Podvihov 10 minut po 
skončení mše sv. z parkoviště pod kostelem, ve směru na 
Kyjovice 30 minut po skončení mše sv. ze zastávky u fary 

� po 16.06. – v 18.00 hod. v Podvihově mše sv. ze slavnosti sv. 
Víta, hlavního patrona kaple a obce (patrocinium) 

� pá 20.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 20.06. – ve 13.50 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik dětí na 
slavnost 1. sv. přijímání 

� so 21.06. – od 14.00 hod. 1. sv. zpověď dětí; od 15.00 do 16.00 
hod. příležitost ke sv. smíření pro rodiny dětí a ostatní farníky 
před slavností Těla a Krve Páně a před slavností 1. sv. přijímání 

� so 21.06. – v 18.00 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana 
a Pavla, hlavního patrona kaple a obce (patrocinium) 

� ne 22.06. – ve všech obcích farnosti slavnost Těla a Krve Páně 
(Božího Těla) 
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� ne 22.06. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 
rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti spojená se slavností 
křtu a 1. sv. přijímání; nácvik Maxischoly v 09.30 hod. na faře 

� mimořádně čt 26.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového 
sboru 

� pá 27.06. – pro děti a jejich rodiny zakončení školního roku 
Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost 
k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše 
svatá (zároveň slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – oslava 
svátku společná pro věřící ze všech obcí naší farnosti); po mši 
svaté na farní zahradě táborák s opékáním špekáčků                            
a s programem; špekáčky s sebou!!! 

� so 28.06. – v 09.30 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě mše 
svatá s kněžským svěcením našeho jáhna Jakuba Vavrečky 

� so 28.06. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi adorace                     
a slavnostní nešpory vedené novoknězem o. Jakubem                   
u příležitosti kněžského svěcení; poté novokněžské požehnání 

� so 28.06. a ne 29.06.– sbírka na opravy kaplí, ve farním kostele 
na fasádu kostela 

 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Podvihově 31.05. a 28.06. v 18.00 hod. 
- v Hlubočci 07.06. a 21.06.  v 18.00 hod. 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 

 Anička říká dědečkovi: „Dědo, opravdu tě stvořil Bůh?“ 
„Ano, zlatíčko“, odpovídá děda. „Už před mnoha lety!“ 
Anička pokračuje: „Dědo, a mě taky stvořil Bůh?“ 
„Jistě!“ odpovídá děda. „Bůh Tě stvořil docela nedávno.“ 
Anička se podívá na vrásčitého dědu, pak na sebe do zrcadla                       
a povídá: „Ale jde mu to čím dál líp, že jo?!“ ☺ 
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ZVEME VÁS NA BESEDU TÝKAJÍCÍ 
SE TÉMATU, KTERÉ ROZDĚLUJE 

SOUČASNOU SPOLEČNOST: 
 

 
CÍRKEVNÍ RESTITUCE 

 

Beseda se uskuteční  
ve středu 11. června 2014 v 19 hodin  

v sálu obecního úřadu v Budišovicích. 
 

Do problematiky nás uvedou             
Mons. Martin David, generální vikář 

Ostravsko-opavské diecéze             
a P. Daniel Vícha, farář z Karviné. 

 
 
Beseda se bude věnovat často diskutovaným otázkám 
vztahujícím se k majetkovému narovnání jako je historie 
církevního majetku a jeho získávání, ocenění církevního 
majetku, průběh narovnání a jeho důsledky pro život církve 
i společnosti a vize hospodaření s tímto majetkem. 
 
 
 
 
 
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


