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Život je cesta,  

která vede domů… 
(Hermann Melville) 
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VEZMI MĚ NA MILOST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shodil jsem těžké, nepotřebné břímě,  
můj drahý Pane, zanechal jsem svět  

a jako křehký člun se vracím zpět  
z bouřlivých vod k Tvé tiché zátočině. 

 
Trny a hřeby vbité do Tvých dlaní, 
s Tvou tváří, jež se dobrotivě skví, 

slibují duši, jaté lítostí, 
že přec jen dojde spásy za pokání. 

 
Až pohlédneš svým svatým zrakem na mě,  

nesuď mě přísně, nezvedni své rámě,  
abys mne ztrestal za mou minulost. 

 
Svou krví jen ty viny ze mne sejmi 

a čím jsem starší, tím víc odpouštěj mi  
a tím mě dříve vezmi na milost. 

 
(Michelangelo Buonarotti) 
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BUDEME POMÁHAT 
 
 Také letos můžeme – a kéž i chceme – pomáhat našim 
zemřelým. Pomáhali jsme našim drahým za jejich života zde na zemi, 
nadlehčovali jsme jejich stáří, možná jsme u nich bděli, pomáhali 
jim, ulehčovali jejich poslední dny na této zemi. Možná bychom pro 
ně udělali i mnohem víc – a nemohli jsme. A přece můžeme: 
Můžeme udělat něco pro jejich celou věčnost. Využijme toho… 
 Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpustky (odpuštění všech časných trestů 
za hříchy) přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

Druhá forma, jak získat plnomocné odpustky: 1. listopadu 
odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. 

 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVATÉ ZPOVĚDI: 
K získávání plnomocných odpustků je tedy potřebná také svátost 
smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 

 
 

 
 

Pustá Polom Po 27/10  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom Čt     30/10  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Kyjovice Pá 31/10 1700 – 1750 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom So 01/11 0715 – 0750 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Podvihov So 01/11 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
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K ROKU RODINY 
 
 Už nějaký ten „pátek“ uvažujeme v rubrice na pokračování 
nad křesťanskou výchovou dětí. Zamýšleli jsme se nad tím, kdy začít, 
zamýšleli jsme se nad důležitostí rozumového poznávání Božích věcí 
i nad otázkou budování vztahu a návyku. Dnes pojďme uvažovat nad 
tím, co v křesťanské výchově rodičům hodně pomáhá,                               
co usnadňuje jejich velmi krásný ale též velmi závažný a velmi 
nesnadný úkol vychovat dítě pro Boha. 
 První významnou pomocí je příklad rodičů. Říká se: „To, co 
žiješ, křičí natolik, že neslyším, co říkáš.“ Je hezké říci dítěti: „Běž!“ 
„Běž se pomodlit, běž ke zpovědi, běž na mši svatou…“ Ale hezčí                
a účinnější je říci: „Jdeme!“ Malé dítě snadno poslechne. Ale známe 
dobře, jak zvláště v pubertě se mladí lidé velmi pozorně dívají, zda-li 
ti, kteří je k něčemu vedou, sami podle toho také jednají. A pokud 
mladý člověk vidí, že rodiče něco jiného po něm chtějí a něco jiného 
sami žijí, ztratí to pro něj věrohodnost. Mnozí rodiče docela upřímně 
cítí, že věci víry a křesťanského života mají hodnotu, a chtějí ji svým 
dětem předat. Jestli ale rodiče dětem tu hodnotu neukážou ve svém 
životě, pak vlastníma rukama pohřbí, co do dětí zaseli.   
 Druhou pomůckou v křesťanské výchově dětí jsou party 
stejně smýšlejících vrstevníků. Leckteří dospělí dnes říkají, že to, co 
je v pubertě a adolescenci udrželo v životě s Ježíšem, byly 
křesťanské party, do kterých patřili a ve kterých prožili mnoho 
zajímavého. Mladí lidé jsou dnes často rozptýleni v ateistické 
společnosti. Zvláště ti starší jsou ve třídách jako věřící někdy i úplně 
sami anebo v drtivé menšině, která je válcována drtivou většinou. 
Spolužáci si umějí dobře rýpnout „pod žebra“ tomu, kdo „vyčuhuje“ 
z řady. Je pak pro mladého člověka někdy opravdu těžké udržet si 
směr. Je dobře, když mladý člověk má partu, ve které ví, že není se 
svou vírou sám, partu, ve které je mu dobře, na kterou se těší, ve 
které se cítí přijatý a se kterou prožije leccos hezkého a zajímavého. 
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A zvlášť když se ty party pak sejdou pohromadě (třeba několik set 
ministrantů na ministrantské pouti nebo několik set mládežníků na 
setkání mládeže), tam hmatatelně vnímají: Zdaleka nejsem sám, 
nejsem exot, je nás mnoho takových, jako jsem já. To povzbuzuje! 
Takové party fungují i v naší farnosti: ministranti, schola, 
náboženství, divadelní kroužek, skaut, spolčo mládeže… Dopřejme 
dětem zážitek party! Může je to podržet a rodičům usnadnit práci. 
 Významnou pomocí v křesťanské výchově jsou také církevní 
školy. My kněží u spousty rodičů s bolestí sledujeme tzv. „katolický 
komplex“. Spousta dětí z nevěřících rodin chodí na církevní školy, 
protože jejich rodiče vnímají, že to má hodnotu. Mnozí křesťanští 
rodiče naopak mají strach, že co je křesťanské, to je automaticky 
horší a církevním školám se obloukem vyhýbají. Ale copak se na 
křesťanských školách učí jenom mávat s kadidlem? I historicky právě 
křesťanské školy pokládaly základy vzdělanosti celých národů. 
Křesťanská škola (ať už základní nebo střední) je normální školou, 
která má osnovy jako každá jiná srovnatelná státní škola, výsledky 
mnohdy bývají lepší než na školách veřejných, žáci bývají úspěšní 
v soutěžích a olympiádách přesahujících rámec školy, v přijímacích 
řízeních na vyšší typy škol, apod. V čem se církevní školy liší, není 
rozsah vzdělání (i když tím se svým způsobem nějak liší každá škola), 
ale spolu se vzděláváním je kladen důraz také na vedení dětí                       
a mládeže v křesťanském duchu. V našem okolí se nachází třeba 
Církevní ZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, Biskupské gymnázium 
v Ostravě nebo Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 
škola sv. Anežky České v Odrách. Určitě by nebylo špatné prolistovat 
webové stránky těchto škol, navštívit Dny otevřených dveří, 
podiskutovat s vedením těchto škol, zajímat se o výsledky. Na jedné 
z takových škol (na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži) jsem rok 
působil a s Církevní ZŠ v Hradci nad Moravicí jsem několik let také 
příležitostně spolupracoval. Myslím, že tyto školy jsou opravdu 
významnou pomocí pro rodiče, kterým vedle snahy o kvalitní 
vzdělání jde i o to, aby jejich děti duchem ateismu a konzumismu, 
který v naší společnosti silně převládá, převálcovány nebyly. 
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PTALI JSTE SE 
 
 A pojďme k zatím poslednímu z vašich dotazů: Bůh stvořil 
Adama a Evu, ti měli Ábela a Kaina. Kde se vzali ostatní lidi, když 
početí bratr-sestra a v rodině není dovoleno – je to smilstvo. 
 Požádal jsem o stručnou odbornou odpověď biblistu                       
P. Marka Kozáka. Zde je: 
 První stránky Bible jsou nejmladší části Starého zákona a byly 
napsány jako poslední. Stvoření člověka není videozáznam, ale 
úryvek chce zdůraznit, že Bůh je stvořitel celého světa. Nemůžeme 
tedy z něho odvozovat nic dalšího, jako např. jak se množili lidé, atd. 
Samotný úryvek není ani proti Darwinově teorii. 
                  P. Marek Kozák 
 

 Snad bych k tomu jen dodal to, co říká známý kněz a biolog              
P. Marek Orko Vácha. Často se jej lidé ptají, jak může jako kněz dělat 
zároveň vědu. A on odpovídá: Věda zkoumá ono „jak“ našeho 

příběhu, z čeho se svět skládá a jak se vyvíjí, teologie se ptá „proč“. 

Obrazně řečeno: Fyzika a biologie se snaží svět rozmontovat na 

šroubky, aby viděly, z čeho se skládá, teologie se jej snaží zase 

sešroubovat zpátky, aby viděla, jaký to má všechno smysl. 
 Mimochodem právě vychází nová kniha P. Marka Orko Váchy 
s názvem Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy 
Genesis. Tam zájemci jistě naleznou víc. 
 Na závěr ještě jedna moje malá poznámka. Mládežníkům 
k vzniku světa a lidstva velmi jednoduše říkávám toto: Matematika 
není proti češtině a věda není proti víře. V matematice se učím 
počítat, v češtině se učím mluvnici. Věda mi říká, jak vznikl svět                   
a lidstvo, víra mi říká, že to nebylo samo od sebe, že tako úžasný řád 
nevznikl nahodile, že za ním stojí nejvyšší „Režisér“. 

    P. Zdeněk 
 
 

 
 

P.S. Dá-li Pán Bůh, příští rok bude vzdělávací rubrika na pokračování věnována právě 
rozboru naší víry – toho čemu a proč věříme. Tam pak naleznete vše podrobněji. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

 

V červenci tohoto roku 
byla sloužena  v kostele 
sv. Martina zádušní mše 
za  oběti první světové 
války. Od jejího počátku 
letos uplynulo právě 100 
let. Paradoxně v naší 
farnosti si tato válka 
vyžádala mnohonásobně 
vyšší daň na životech než 
pozdější válka proti 
fašistickému Německu. 

Z domovské obce Pustá 
Polom se válečných bojů 
zúčastnilo odhadem 47 
mužů. 

Svět zázemí, z něhož se 
vojáci rekrutovali, 
a útrapy každodenního 
života těch, kteří na ně 

čekali, přibližuje pamětní kniha naší rodiny. Popisuje Richarda 
Stoniše († 1922) jak při odchodu na frontu objímal ze všech stran 
svůj milovaný větrný mlýn a s pláčem a modlitbou se loučil 
s rodinou.  

V téže knize se uvádí, že „ ...za Velké války se chleba pekl z různých 

věcí jako kaštanů nebo z plodů dubu a drobil se a byl hořký“... 

V přímém boji nebo na následky zranění zahynulo ve válce téměř 30 
mužů z Pusté Polomi. Musíme ustrnout nad osudem válečných vdov 
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a sirotků při pohledu na válku z pozice těch, kteří zůstali v obci – žen, 
dětí a starých lidí.  

Vzpomeňme také roztavené zvony, převod farních financí                         
na válečné půjčky a fondy pro vdovy a sirotky po padlých vojínech           
a vojáky na frontě a zajatce v táborech a také řádění španělské 
chřipky, která válečnou apokalypsu dovršila. 

* 

Dvacet pět let po vzniku tzv. Velké války nacistické Německo 
napadlo Polsko a rozpoutalo 2. světovou válku, jenž se stala s více 
než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným 
střetnutím v dějinách lidstva. 

Koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku, byl jedním z prvních, 
kam byli  z naší země posíláni skuteční i domnělí nepřátelé Říše                        
a patřil mezi nejbrutálnější a nejpřísnější.  

Pověstné „schody smrti“ v jeho kamenolomu, hladovění a bití 
dozorců a „kápů“ zažil z naší obce  Leo Raška. Tento statečný muž si 
zaslouží trvalou úctu a obdiv, neboť opakovaně a dobrovolně 
postoupil krutý trest, který byl určen jeho spoluvězni Nikolaji 
z Kyjeva. Dvacet pět ran ocelovým kabelem by podvyživený                       
a vyčerpaný Nikolaj, v té době ještě jinoch, nepřežil. Leo mu také 
„přilepšil“ většími porcemi polévky, a tak ho zachránil od smrti 
vyhladověním. 

V roce 1962 Leo Raška navštívil Nikolaje na Ukrajině a společně 
v obci Darnice našli hrob jeho otce Františka Rašky, který zde padl 
jako voják rakousko-uherské armády v roce 1918. Na prostém kříži 
stojí nápis v českém a ruském jazyce: FRANTIŠEK RAŠKA  narozen 
1.4.1889 v PUSTÉ POLOMI .........? ČSR, zastřelen ? ..... 1918. 

Máte-li také svého příbuzného, který padl v této válce, najděte jeho 
podobiznu. Je pořád ještě naděje, že pomník věnovaný jejich 
památce obnovíme v jeho původní podobě.     

Petr Stoniš , říjen 2014 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na fasádu far.kostela                                       07/2014 5.281    7.200 1.344 1.166 

Na opravy                        08/2014 7.480    4.070 nebyla mše sv.     1.312 

Na církevní školy            09/2014 6.520    5.700 nebyla mše sv.         910 

Na opravy                        09/2014   10.765    6.382 nebyla mše sv.         905 

 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� od po 27.10. začíná zimní pořad bohoslužeb – všechny večerní 

mše svaté budou bývat v 17.00 hod.; v Kyjovicích páteční mše sv. 
zůstává v 18.00 hodin 

� po 27.10. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� st 29.10. – výlet ministrantů do Dolních Vítkovic na interaktivní 
výstavu Svět techniky; sraz přihlášených ve 12.00 hod. na faře, 
návrat v 19.20 hod.; večerní mše svatá nebude!!! 

� st 29.10. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik scholy 
na modlitbu rodin              

� pá 31.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 31.10. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 31.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 31.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 01.11. – v 08.00 v kostele v Pusté Polomi mše svatá  

ze slavnosti Všech svatých spojená s pobožností za zemřelé  
na hřbitově 

� so 01.11. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
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� ne 02.11. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy               
a v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá s moderními 
křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 

� ne 02.11. – v 15.00 hod. v Podvihově, v 15.30 hod. v Hlubočci 
a v 16.00 hod. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově  

� po 03.11. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 03.11. – v 16.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 17.00 hod. mše svatá 
� st 05.11. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny,  v 17.45 hod. modlitba rodin v kostele, svátost smíření 
pro rodiny, na faře Farní školka – program s katechezí pro děti 

� pá 07.11. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 07.11. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
� pá 07.11. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích eucharistická  

adorace a příležitost k přijetí sv. smíření; v 18.00 hod. společné 
zakončení adorace a mše svatá 

� pá 07.11. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 08.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 09.11. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na opravy farního kostela 
� ne 09.11. – slavnost sv. Martina, hl. patrona farnosti; v 10.30 

hod. slavnostní mše sv. v kostele v Pusté Polomi; v 15.00 hod. na 
farním dvoře Svatomartinské slavnosti – v programu scénka, 
průvod obcí a dobrý „zob“ – ochotné ženy prosíme o upečení 
dobrot 

� po 10.11. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� pá 14.11. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci 
� pá 14.11. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 14.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 15.11. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 15.11. a ne 16.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
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� ne 16.11. – při mši sv. v Pusté Polomi v 10.30 hod. Slavnost 
Výročí posvěcení farního kostela 

� po 17.11. – pro děti a mládež z náboženství a Hovorů o víře 
návštěva aquaparku v Bohumíně; žáci i rodiče budou 
informováni zvláštním listem; večerní mše svatá nebude!!! 

� pá 21.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 21.11. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� pá 21.11. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže  
� so 22.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� po 24.11. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 

víry pro dospělé začátečníky 
� st 26.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 28.11. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 28.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 29.11. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 29.11. – od 15.00 do 16.30 hod. na faře možnost společné 

výroby adventních věnců; větvičky budou k dispozici, korpusy, 
svíčky a ozdoby si přeneste! 

� so 29.11. a ne 30.11. – všechny bohoslužby s žehnáním 
adventních věnců; přineste si! 

� další číslo farního časopisu vyjde v so 29.11. a v ne 30.11. 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 01.11., 15.11. a 29.11. v 17.00 hod.  
- v Hlubočci od vyhlášení 

� PŘÍPRAVY DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE :   
- na faře každý pátek ve 13.00 hod. 

� SCHŮZKY SCHOLY V PUSTÉ POLOMI:   
- na faře každý pátek v 16.30 hod. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


