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Kdo člověku vykouzlí úsměv na rtech, 
začíná mu otevírat bránu do nebe. 

(P. Dariusz Sputo) 
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Jeden muž každou neděli 
říkal své manželce: „Jdi do 
kostela a pomodli se za nás 
dva.“ 
Svým kamarádům říkal: 
„Nemusím jít do kostela, 
protože moje manželka to 
dělá za nás dva.“ 
Jistého večera měl sen. Zdálo 
se mu, že spolu se svou 
manželkou čekal před 
vstupem do ráje. Vtom se 

dveře pomalu otevřely a on uslyšel nějaký hlas, který řekl jeho 
ženě: „Můžeš vejít za vás dva.“ 
Manželka vešla a dveře se ihned zavřely. 
Mužovi se udělalo tak špatně, že se až probudil. 
Nejvíce překvapená byla jeho manželka, když následující 
neděli, kdy se připravovala k odchodu na bohoslužbu, ve 
dveřích potkala manžela, který na ni čekal, aby jí dělal 
společenství, a řekl: „Dnes jdu do kostela spolu s tebou...“ 
 

(převzato z dětského časopisu Nezbeda) 
 

 
 

Ani dnes nechybí tato rubrika pro růst našeho poznání Božích 
věcí. Dnes se budeme zamýšlet nad druhou částí svátosti 
smíření, a tou je lítost. 

Dnes jdu s tebou 

Rosteme v poznání 



 3

 Možná nebude na škodu položit si jednu otázku: Kdo je 
vlastně při zpovědi důležitější – kněz nebo kajícník?  
 Odpověď zní: Důležití jsou oba. Je však pravdou, že kněz 
je jen nástroj. Kněz hýbe rukama a ústy. A skrze jeho službu 
odpouští Bůh. Rozhřešení však není magie. Není to magická 
formulka, která funguje vždy a za všech okolností. Velmi záleží 
na postoji kajícníka. Může se stát, že po rozhřešení, které udělil 
třeba i biskup nebo papež, zůstal kajícník neospravedlněn, 
případně odešel ze zpovědnice ještě s dalším závažným hříchem 
– hříchem svatokrádeže. Co se tedy vyžaduje od kajícníka: 
 O tom prvním už byla řeč: Na prvním místě se vyžaduje 
poctivá příprava, poctivé uvědomění si svých hříchů. Ještě 
důležitější je však druhá část svátosti smíření, a tou je LÍTOST. 
Bez lítosti není odpuštění! 
 S oblibou používám toto přirovnání: Představme si kluka, 
kterému táta říká, že nesmí s balónem kopat před okny. Kluk 
neposlechne a rozbije okno. Když táta uvidí lítost, snad tu 
klukovinu odpustí. Jestli ale ten kluk přijde a s úsměvem ve 
tváři sdělí tátovi, že rozbil okno a že je mu to upřímně jedno… 
No schválně: Jak bychom reagovali my? 
 Podobně je tomu ve svátosti smíření: Nestačí „vysypat“ 
hříchy. Je třeba jich litovat! Nemusíme zrovna nad nimi brečet. 
(I když někdy ani to není na škodu.) Co je to lítost? Hříchů 
lituje ten, kdo ví, že z Božího pohledu jeho jednání nebylo 
správné a odvrací se od toho. Uznává a lituje toho, že svými 
hříchy zarmoutil Boha, svého největšího dobrodince, a uškodil 
své duši.  
 Každý kajícník by po důkladném zpytování svědomí měl 
v modlitbě Bohu o své lítosti říct. Vodítkem nám mohou být 
modlitby, které nalezneme v novém kancionálu pod číslem 046. 
Nejde však jen o slovíčka, o formulky, … Jde o upřímnost. 
Nejkrásnější je modlitba lítosti vlastními slovy. Na lítost nikdy 
nezapomeňme! Je to podstatný prvek svátosti smíření. 
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 Děkuji za soubor dotazů z Kyjovic. Dnes k prvnímu               
a zároveň poslednímu z nich: Jak vysvětlit nevěřícímu, proč 
Bůh dopouští války, nemoci, lidská utrpení…? Proč Bůh 
nechal zlo dojít tak daleko, proč dal člověku takovou svobodu? 
Ví přece ještě před jeho narozením, jak každý člověk bude žít. 
 Hm,… Toto vysvětlit člověku bez víry může být docela 
nesnadné. V každém případě bych na prvém místě rozlišoval, 
ke komu o tom mluvím: Zda-li se člověk ptá jen teoreticky 
nebo zda-li je konkrétním zlem skutečně zasažen. Obecně lze 
říci toto: 
 Bůh nám daroval svět jako dobrý. Zlo do světa vnesl 
člověk – prvními lidmi počínaje a lidmi dneška konče. Zlo však 
mívá často sociální charakter: Zlem jednoho člověka může být 
poznamenána spousta dalších lidí. Bůh zlo nezamýšlí, ale 
dopouští ho, protože respektuje svobodu člověka. Bůh by 
okamžitě jediným úkonem své vůle mohl zastavit všechny 
války, všechna zla ve světě. To ale pouze za jedinou cenu: Že 
by nám vzal svobodu rozhodování a udělal si z nás pouhé 
loutky. A to Bůh neudělá. Svobodnou vůli nám Bůh dal jako 
veliký dar své lásky. A na tento dar takto nesáhne. Se svobodou 
člověk však dostal též zodpovědnost. Bůh bude člověka také 
soudit a bude se ho ptát, jak svou svobodu VYužíval nebo 
ZNEužíval. 
 Ale víte, co je krásné? Že totiž Bůh mnohé zlo často 
obrací v dobro. Dopustil smrt svého Syna, ale tím nám otevřel 
nebe. Dopustil, že starozákonní Josef byl vlastními bratry 
prodán za otroka  do Egypta, ale díky tomu se pak Josef stal 
správcem země, který spoustu lidí (včetně vlastní rodiny) 
zachránil od hladomoru. V nedávné době dopustil záplavy, ale 
jakou vlnu solidarity to vyvolalo! Dopustil světovou 

Ptali jste se 
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ekonomickou krizi – a jaká to byla pro lidi připomínka, jak to 
hmotné zabezpečení je nejisté! Dopouští nemoci – a kolik lidí 
právě v nemoci objevilo Boha nebo i hodnotu lidské pomoci                      
a mezilidských vztahů! Dopouští i smrt, ale skrze ni daruje 
věčnost. Na růžích života se člověk snadněji popíchá, než se 
pokochá krásou květů. Svět je právem nazýván „slzavým 
údolím“. Kdybychom takhle měli žít bez konce, asi bychom tím 
moc nadšeni nebyli. 
 Jak to vysvětlit nevěřícímu člověku? Vždycky s velikou 
pokorou. Pokud se nevěřící člověk ptá jen jaksi teoreticky, řekl 
bych mu: „Víš, takhle to vidím já…“ (viz výše). A nechal bych 
mu svobodu, aby si to „přežvýkal“. V každém případě je dobře 
se za toho člověka modlit, protože víra je dar. 
 Daleko těžší to však je v případě, kdy nevěřící člověk 
otázku zla řeší proto, že je jím sám velmi bolestně zasažen. 
Tady platí zásada: Čím hůř je člověk zlem zasažen, tím méně 
používat rozumových argumentů a už vůbec se nesnažit takto 
člověka „narvat do církve“. To první, co člověk v takovém 
případě potřebuje, je lidská blízkost a naslouchání. Prostě být 
pro toho člověka jedním „velkým uchem“. Možná se ten člověk 
bude i rouhat, možná bude na Boha nadávat. Nejevit údiv, 
nejevit pohoršení, nezvedat prst, neobhajovat Boha, 
nevyhrožovat, že když bude takhle mluvit, tak odejdu. Na 
těchto lidech se často naplňují slova žalmu: „Křičím, protože 
mé srdce sténá.“ (Žl 38,9). Tito lidé v první fázi nepotřebují            
(a často ani nepřijmou) rozumové argumenty. Oni potřebují 
Boha zakusit skrze naši lidskou blízkost, skrze naše 
naslouchání, skrze náš čas věnovaný tomu člověku. Někdy je 
možné střídmě nadhodit nějaký rozumový argument, aby 
člověk měl nad čím uvažovat, až se rozejdeme. Ale nebuďme 
rozumbrady, kteří dávají „zaručená vysvětlení“. Vždy je dobré 
– a zvláště u těchto lidí – „držet se při zemi“. Ani jim 
neříkejme, že je chápeme, pokud jsme sami něco podobného 
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nezažili. Můžeme jim říct: „Snažím se pochopit, ale nemohu se 
plně vžít – sám jsem to neprožil.“ Někdy se tito lidé zeptají: 
„Co bys ty dělal na mém místě?“ Je dobře jim říct třeba: „Chtěl 
bych se modlit, ale jestli bych to dokázal, nevím.“ Prostě „držet 
se při zemi“. Protože opravdu nevíme, jak bychom v podobné 
situaci obstáli my. Někdy je dobré tomu člověku nabídnout 
posvěcený předmět (křížek, madajlku). I nevěřící lidé jej často 
rádi přijmou jako cosi vzácného. Můžeme se jich zeptat, zda-li 
jim (třeba při odchodu) můžeme udělat křížek na čelo. Když se 
zeptají proč, vysvětlit jim, že je to přání dobra. Samozřejmě: 
Umíme-li pomoci zvnějšku, tam bychom měli začít. Nadlehčit 
jejich kříž. A vždycky tyto lidi nést v modlitbě k Ježíši. On už 
bude vědět, jak člověka vzít do své dlaně a jak se v pravý čas 
lidského srdce dotknout… 
 

 
 A jaké bylo první pololetí tohoto roku? Zde je alespoň 
krátká rekapitulace. Na co se zapomnělo, promiňte. Bylo toho 
moc… 
 Rok 2011 začal v Pusté Polomi návštěvou chrámového 
sboru z Melče, který tak obohatil liturgii slavnosti Zjevení 
Páně. Svátek Křtu Páně pak v Rehabilitačním centru v Hrabyni 
svým zpěvem obohatil chrámový sbor z Mokrých Lazců.  
 Začátek ledna jsme prožili opět ve znamení 
Tříkrálového koledování. Odměnou pro dětské koledníky byly 
nejenom nějaké ty sladkosti, ale také poděkování Charity 
Hrabyně formou nedělního odpoledne s klaunem, soutěžemi             
a malou diskotékou. 
 Velikou akcí byl jistě i farní ples v Podvihově 28. ledna. 

Čím žijeme 
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 V únoru vzniklo malé Spolčo mládeže, které se scházelo 
1x měsíčně. Snažili jsme se promyslet, prodiskutovat                          
i promodlit témata: Konflikt, Pravda a lež, Smysl života                     
a Naděje. 
 Děti a mládež z náboženství si na konci února užili 
výletu do aquaparku v Bohumíně. 
 Rok křtu v rámci přípravy na výročí 1150 let od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje prožíváme od března v našem farním 
společenství zvláště s dětmi a mládeží pravidelným 
blahopřáním těm, kteří slaví výročí svého křtu. 
 Snad zajímavým zážitkem bylo natáčení dětského pořadu 
Noeland v TV Noe 1. dubna. Mimochodem: Kdo jste díl 
natočený s dětmi naší farnosti neviděli přímo v televizi, můžete 
si jej u svého faráře zapůjčit na DVD. 
 Je moc dobře, že se pomaličku rozjíždí také náš farní 
chrámový sbor, i když je pravdou, že zájem stát se jeho 
členem je nakonec nižší, než se zdálo zpočátku. Chrámový sbor 
zpíval zatím jen v Pusté Polomi, a to na Velikonoce, 
Nanebevstoupení Páně a na slavnost Seslání Ducha Svatého. 
 Jaro jsme prožili ve znamení příprav velké žádosti o 
dotaci z evropských peněz. Nebyla to legrace. Jen pro ilustraci: 
Včetně příloh měla žádost 90 stran. Moc díky všem, kdo se 
ochotně zapojili. Stálo to za to. Několik minut před uzávěrkou 
tohoto čísla přišlo oznámení,že bychom měli dostat751.120 Kč. 
 Měl jsem velikou radost ze všech, kteří postní dobu 
přijali jako dobu práce na sobě a už v jejím počátku přišli ke 
svaté zpovědi. Tak to má být. 
 8. dubna se ve Štramberku uskutečnilo Diecézní setkání 
mládeže s otce biskupem a nechyběli na něm ani mladí z naší 
farnosti. 
 Na Zelený čtvrtek jsme i s našimi ministranty oslavili 
v ostravské katedrále svátek kněžství. Oslava pak pokračovala 
v ostravském KFC malým ale móóóc dobrým občerstvením. 
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Jsem velmi rád, že také kluci z okolních obcí, které do naší 
farnosti patří, obětavě chodili na nácviky liturgie Svatého 
týdne a pomohli tak nám všem hezky a důstojně prožít 
nejposvátnější obřady roku. 
 Do měsíce května jsme v Pusté Polomi vstoupili 
nádhernou první májovou pobožností s recitovaným pásmem 
Popelka Nazaretská. Snad mohu prozradit, že podobné pásmo 
se chystá i na příští rok. 
 Dar mateřství jsme oslavili v komorním společenství na 
naší faře 8. května o Svátku maminek. 
 Ve všech obcích, pro které je kostel sv. Martina farním 
kostelem, se uskutečnilo hlasování o podobě nového presbytáře. 
Jak dopadlo? Poměrem hlasů 111:56 vyhrála modernější 
varianta (č.1). 
 Poslední květnový víkend jsme prožili s dětmi a mládeží 
na Minitáboru s Pannou Marií  na Cvilíně. Počasí moc 
nepřálo, ale hlavně že jsme měli slunce v duši. Putovali jsme 
spolu s Pannou Marií po cestě radostného růžence. Ke každému 
desátku jsme si něco řekli, každý desátek jsme se pomodlili                   
a k jednotlivým desátkům byla také hra či vnější aktivita: Panna 
Maria počala z Ducha Svatého: Duch Svatý je dárce moudrosti, 
tak jsme měli vědomostní soutěž „Chcete být bonbonářem?“. 
Panna Maria navštívila sv. Alžbětu, aby jí pomohla: My jsme 
navštívili místní poutní chrám a modlitbou jsme pomohli 
nemocnému. Panna Maria v Betlémě porodila Ježíše, tak jsme 
měli v květnu Vánoce – samozřejmě se stromečkem                         
a s dárečky. Co jiného děti mohly dostat, než růženec? Panna 
Maria obětovala Ježíše v chrámě: Děti obětovaly kousíček 
spánku, když o půlnoci slavily „Vánoce“. Panna Maria Ježíše 
nalezla v chrámě: My jsme jej tam nalezli také při poutní mši 
svaté. I legrace bylo na minitáboru dost… Fotky jsou na webu. 
 Mrzí mě, že se nepodařilo obsadit autobus na děkanátní 
pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání do Frýdku. Ze 
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všech obcí naší farnosti se přihlásilo pouhých 13 věřících 
(včetně faráře). Škoda, že necítíme potřebu více se modlit na 
tyto úmysly. Nu což, jel jsem sám… 
 Dobře udělali všichni, kdo přišli v sobotu 11.06. do 
farního kostela na koncert moderní křesťanské skupiny 
Paprsky. Mladí zpívali opravdu nádherně. Kdo nepřišel, o moc 
přišel. 
 V Podvihově i v Kyjovicích pak v červnu hasiči při mši 
svaté oslavili kulatá výročí svého založení, my všichni pak 
slavnost hlavního patrona obcí i kaplí – sv. Víta a v Kyjovicích 
jsme se mohli také radovat z žehnání opravené zvonice                  
a nových věžních hodin. Hezkou prezentaci k posledně 
jmenovanému naleznete na webových stránkách naší farnosti 
(www.pustapolom.cz/farnost). 
 Moc děkuji všem, kteří během června již odevzdali lístky 
Co Ty pro Krista  s nabídkami konkrétní pomoci a konkrétního 
zapojení se do života naší farnosti. Děkuji také za peněžní dary 
pro naši farnost, které někteří z Vás v souvislosti s těmito 
nabídkami přiložili. Lístky je možno stále odevzdávat do 
krabiček na dotazy v kostele i v kaplích. Jejich zpracování bude 
chvíli trvat. Vznikne tak kartotéka pomocníků, na které se 
v případě potřeby bude možno obrátit. 
 Červen končí v Hlubočci oslavou hlavních patronů kaple                       
i obce – sv. Jana a Pavla a 1. sv. přijímáním  3 dětí v Pusté 
Polomi a 7 dětí v Kyjovicích. Kéž vytrvají… 
 

VÝNOSY MIMO ŘÁDNÝCH SBÍREK:  
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov RC Hrab. 
Na opravy       01/2011 10.620     7.350*   2.010*   
Na opravy       02/2011 10.012   6.050    1.750*  
Svatopetr.hal.     02/2011   6.456 11.550 1.755  1.545 
Na opravy       03/2011 11.187   7.910    
Na potř. Diec. 03/2011   5.379   6.240 1.846   
Na opravy       04/2011 11.521      7.850 *    
Kněž.seminář 04/2011   9.150   9.750 2.104   
Na opravy       05/2011 12.100  6.900 3.069   
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v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov RC Hrab. 
TV Noe               05/2011   7.100 10.500  1.360 1.385 
Diec. Charita           06/2011   6.750   8.280         580  
Na opravy       06/2011 11.555   9.300    

* sbírky na opravy farního kostela 

 
Ve všech obcích naší farnosti bude v červenci možnost 

při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných.Kdy a kde? 
  

 
Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný člověk anebo 
také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, aby byl 
katolickým křesťanem a jeho duše při přijímání této svátosti 
byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu. 
Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od posledního 
přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 
 Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy 
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít 
tuto svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, 
dopravu. Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, 
nahlaste je, prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv do 9. července na tel. 
č. 603 368 922 nebo na mailové adr. rkf.pustapolom@doo.cz. 
Nemocné, kteří jsou navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit. 
Také ke společnému přijetí svátosti nemocných v kostele či 
kapli není třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

  den příležitost ke sv. zpovědi mše sv. se sv. nemocných 

Podvihov  Po 04.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Hlubočec St  06.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

RC Hrab. So 09.07. 14.45 – 15.20 hod. 15.30 hod. 

P. Polom Po 18.07. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 22.07. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pozvání pro nemocné 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
 
 

� čt 30.06. – v Pusté Polomi v 18.00 hod. mše svatá na  
      zakončení školního roku s prosbou o Boží ochranu pro dobu  
      prázdnin; po mši svaté na farní zahradě táborák; špekáčky  
      s sebou; příležitost ke sv. zpovědi od 17.00 hodin 
� pá 01.07. – celodenní pouť dětí a prarodičů na Prašivou;  
      podrobnosti se všichni přihlášení dovědí mailem  
� pá 01.07. – v 19.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 02.07. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí 

sv. manželství p. Petr Drastík a sl. Radka Kotalová 
� so 02.07. – od 16.30 h. návštěvy nemocných v RC Hrabyně 
� ne 03.07. – v 16.00 h. na faře schůzka vedoucích letního  
      tábora 
� ne 03.07. – v 17.00 hod. mše sv. na letním táboře Církevní 

ZŠ z Hradce n/Mor. v Rosolech; 4 zájemci z řad dětí                   
a mládeže mohou jet s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� ne 03.07.až so 09.07.–v Lubině tábor malé scholy z Kyjovic 
� út 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše sv. v Pusté 

Polomi v 08.00 hod., RC Hrabyně v 15.30 hod.                           
a v Kyjovicích v 18.00 h. 

� st 06.07. – výlet s ministranty do Ostravy – Poruby na 
primiční mši sv. novokněze P. Michala Jadavana; 
přihlašujte se co nejdříve u P. Zdeňka; podrobnosti budou 
na zvláštním listu 

� st 20.07. - ve 13.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření a bohoslužba slova se sv. 
přijímáním a možností přijmout sv. pomazání nemocných 

� čt 21.07. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 22.07. – návštěvy nemocných v P. Polomi a Podvihově 

Informační servis 
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� so 23.07. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí 
sv. manželství p. Marek Juchelka a sl. Tereza Vavrečková 

� ne 24.07. – při mši sv. v Podvihově, Kyjovicích i v Pusté 
Polomi sbírka na opravy farního kostela 

� ne 24.07. – u kaple sv. Antonína (U dubu) v 16.00 hod. 
připomínka 300 let tragické smrti zdejšího faráře                        
P. Andrease Odperly; pobožnost ke sv. Antonínovi, za 
zemřelé kněze a nová kněžská povolání 

 

 
Nové příběhy Boba a Bobka… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hezké prázdniny, krásnou dovolenou!!! 

 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Bavíme se s církví 


