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Je-li Bůh vyvržen na hřbitov, 
člověk se ocitá v pekle… 

 

(Daniel Ange) 
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Až se směšnou lehkostí odhazují lidé Boha od sebe  
  a potom mu dávají za zodpovědnost, jaký je dnešní svět. 
 
Je směšné, jak velmi věříme klepům a bulváru,  
  ale o Bibli pochybujeme. 
 
Je směšné, jak by se chtěl každý z nás dostat do ráje  
  bez toho, že by věřil, doufal, mluvil anebo žil podle  
  Bible. 
 
Je směšné, když někdo řekne „Věřím v Boha“,  
  ale chodí po cestě hříchu (lže, hřeší, nezabývá se Bohem  
  a jeho učením /snad jen v neděli/, a zajímají ho spíš  
  horory, pornofilmy...) 
 
Je směšné, že člověk je ochotný poslat dál e-mailem tolik 
sprosťáren, které ničí všechno kolem sebe jako oheň,  
  ale když přijde e-mail s křesťanskou tématikou, dvakrát  
  si pozorně promyslí, jestli ho pošle dál svým známým… 
 
Je směšné, kolik násilí, nemravností, lží, vtipů, klepů denně 
zazní,  
  ale ve školách, na pracovištích se ani jen slovem  
  nezmíníme o Ježíšovi. Anebo se za něho stydíme? 
 
Je směšné, nakolik nás zajímá, co si o nás druzí myslí,  
  ale co si myslí Bůh, už není důležité. 
 
Je to směšné nebo spíš smutné a hodné zamyšlení?  
  Odpovědět si musí každý sám… 

Směšné? 
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  Milí školáci, rodiče, prarodiče, učitelé, vy všichni, kteří 
budete děti a mládež provázet novým školním rokem! 
  Doba prázdninového odpočinku je již za námi a před 
námi je každoroční otázka, co v novém školním roce nabídnout 
dětem a mládeži pro rozvoj jejich osobností. 
  V nedávných dnech se velmi mnoho hovořilo o dvou 
velkých evropských městech – o Londýnu a Madridu. 
V každém se cosi dělo. Londýn musel čelit nenadálému                      
a nepochopitelnému násilí a chaosu, kdy mladá generace začala 
z ničeho nic loupit, ničit, rabovat, zapalovat a tamní společnost 
vlastně ani neví, proč se to dělo a co je toho příčinou. Členové 
gangů chudí nejsou – svolávají se modrními komunikačnímu 
prostředky. Zajímavé bylo vyjádření britského premiéra Davida 
Camerona, že jde o zhroucení vědomí osobní odpovědnosti                         
a morálky, o selhání rodiny jako hlavní jednotky společnosti,                
o absenci disciplíny v rodině i ve škole a o to, že mnozí mladí 
lidé velmi dobře znají svá práva, nikoliv však už své povinnosti. 
Přiznal, že ve společnosti i v politice chybí zodpovědnost. 
  Proti tomu stojí pohled k hlavnímu městu Španělska – 
k Madridu, kde přes milion mladých křesťanů prožilo krásné, 
pokojné a inspirující setkání s papežem Benediktem XVI., a to 
ve znamení víry v Boha a v síle Ducha Svatého. Ty statisíce 
mladých z celého světa tam byly jasným svědectvím, že i když 
se je ten Zlý rafinovaně a ze všech sil snaží dostat na svou 
stranu, Ježíš je silnější a pekelné brány jeho církev 
nepřemohou. Dva tak kontrastní proudy v dnešním světě… 
  Připomíná to myšlenku, kterou blahoslavený papež Jan 
Pavel II. vyslovil už na prahu třetího tisíciletí, že totiž světu se 
nabízejí dvě perspektivy. Dvojí buď anebo, na kterém závisí 
bytí a nebytí naší planety. Svět se může z Boží vůle a s naším 

Dva pohledy 
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přispěním stát kvetoucí zahradou, ale může se stát i hromadou 
trosek. Bůh je pramen života a požehnání, zatímco popření 
Boha znamená nástup model, chaosu, zániku a smrti. Už ve 
Starém zákoně je řečeno: Lide, vyber si, kam chceš. Vyber si 
požehnání nebo kletbu, vyber si život nebo smrt. Každý, kdo 
zůstane věrný Pánu, bude požehnán – on i jeho rodina. Ten, kdo 
ho popře a odvrátí se od něj, jde vstříc chaosu, prázdnotě, 
zániku a smrti. 
  A tak ať nás i tyto myšlenky povzbudí k nové snaze, aby 
i pro děti a vnoučata naší farnosti byl Ježíš opravdu Mesiáš – 
Boží Syn, aby každému z nich bylo jasné, kam patří a na které 
straně toho bojiště o budoucnost světa chce nasadit své síly.  
  Nepřehlédněte proto, prosím, v nabídkách školních 
předmětů a kroužků také pozvání pro maličké, větší                   
i pro ty nejstarší školáky k formačnímu předmětu Náboženství, 
který by se spíše měl jmenovat Křesťanská výchova. Přihlášky 
do náboženství žáci ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích dostanou 
přímo ve svých třídách v prvních dnech nového školního roku. 
 

 
 A teď trochu konkrétněji. Co všechno se pro školní děti                   
a mládež chystá a co od toho očekávat: 
 
1. Náboženství v ZŠ: V ZŠ v Pusté Polomi i v Kyjovicích 1x 

týdně 1 vyučovací hodina. Zváni jsou žáci všech tříd. Dělení 
do skupin bude záviset na počtu žáků v jednotlivých třídách. 
Vyučuje: Mgr. Barbora Vavrečková a P. Zdeněk Šimíček. 

2. Hovory o víře na faře: Jedná se o alternativní možnost 
setkávání nad otázkami víry a křesťanského života pro žáky 
6. až 9. třídy, kteří navštěvují školu mimo Pustou Polom              
a pro které je komplikované nebo nemožné navštěvovat 

Organizace nového školního roku 
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náboženství ve své ZŠ. Jednalo by se o setkávání                      
2x měsíčně na faře v sobotu od 10.00 do 11.00 hodin. 
Témata jednotlivých setkání si budou vybírat sami mladí dle 
jejich zájmu. Vede: P. Zdeněk Šimíček 

3. Ministrantské schůzky: Od října budou na faře                       
2x za měsíc v sobotu od 10.00 hodin pokračovat 
ministrantské schůzky s odbornou, formační i zábavnou 
náplní. Vede: P. Zdeněk Šimíček 

4. Schůzky scholy v Pusté Polomi: Od září ode dne vyhlášení 
budou pokračovat na faře každý týden v pátek od 17.30 do 
19.00 hod. schůzky scholy k nácviku zpěvu pro nedělní 
liturgii. Součástí schůzek bude také zábavná náplň. Krátké 
zopakování nacvičených zpěvů bude bývat každou neděli 
v 10.00 hodin na faře a v 10.30 hod. v kostele zpěv při 
nedělní mši svaté. Vede: Kristýna Sonišová a Adéla 
Šrámková 

5. Schůzky starší scholy v Kyjovicích: Bývají v kapli                   
v Kyjovicích nárazově podle potřeby za účelem nácviku 
zpěvu k nedělním a slavnostním bohoslužbám. Vede: Pavla 
Jurčová 

6. Schůzky mladší scholy v Kyjovicích: Od září opět budou 
bývat v kapli v Kyjovicích každý pátek od 16.30 (v zimě od 
15.30 hod.) hod. za účelem nácviku zpěvu pro páteční mši 
svatou. Součástí schůzek bude opět i zábavná část mimo 
kapli. Vede: Lucie Linartová 

7. Mše svaté pro školní děti a mládež: Od září opět budou 
bývat v Kyjovicích každý pátek v 18.00 (v zimě v 17.00) 
hod. Jsou určeny školním dětem a mládeži také z ostatních 
obcí naší farnosti. Letošní téma: Svatý Dominik Savio. 
Slouží: P. Zdeněk Šimíček 

8. Mše svaté pro předškolní děti a malé školáky: 1x za 
měsíc (zpravidla ve středu před 1. pátkem v měsíci) v 18.00 
(v zimě v 17.00) hod. bude bývat v Hlubočci mše sv. pro 
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rodiny s malými dětmi. Zváni jsou rodiče s dětmi také 
z ostatních obcí naší farnosti. Slouží: P. Zdeněk Šimíček 

9. Doprovodné akce: Pro děti a mládež z náboženství, 
ministranty a scholu budou i v tomto školním roce 
připraveny zvláštní nárazové zajímavé akce (ministrantská 
pouť, setkání schol, výlety, minitábor, táborák, návštěva 
aquaparku, atd.) 

 
Pozvání by bylo. Vše bude záviset na zájmu dětí, 

mládežníků a jejich rodin. 
 

 
 Nedílnou součástí každého školního roku je příprava dětí na 
1. svaté přijímání.  
 Zápis se uskuteční na faře v Pusté Polomi v sobotu 
24.09.2011 kdykoliv v době od 8.00 do 11.00 hodin. Pokud 
někomu tento termín ze závažného důvodu nevyhovuje, je 
možno domluvit si schůzku telefonicky na jiný den (tel. 603 
368 922). 
 Zvány jsou děti všech obcí celé naší farnosti navštěvující                
3. třídu ZŠ a starší. Účast alespoň jednoho z rodičů či někoho, 
kdo převezme garanci za dobrou přípravu dětí, je u zápisu 
nutná.  
 
 Při přípravě se zaměříme na trojí oblast: 

� Kvalita lidská 
� Kvalita duchovní 
� Kvalita vědomostní. 

  

 Je možno přihlásit i děti nepokřtěné a křest doplnit. Leccos 
se dá zachránit, leccos lze dát do pořádku.  

Příprava na 1. svaté přijímání 
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 „Nemohu už moc dělat, mohu se za naši farnost jen modlit.“                      
I takové nabídky byly ve vašich lístečcích s nápady, jak se zapojit 
aktivně do života farnosti. Někdo použil slovíčko „jen“. Ale ono 
to není „jen“! Je to vlastně to podstatné – to z čeho žijeme. 
 A tak prosím a vyzývám všechny, kteří tuto nabídku dali               
(a samozřejmě také všechny ostatní): Spojme se v tomto školním 
roce v modlitbách a případném obětování utrpení a křížů za děti  
a mládež naší farnosti. Tam je třeba začít. Nejen proto, aby 
někdo uměl udělat jednou kříž nad naší rakví, ale hlavně proto, 
aby bylo dost těch, kdo štafetu víry (také ke svému dobru) 
ponesou jednou dál. 
  Kolik denně na tento úmysl obětujeme – zda to bude jeden 
Zdrávas, růženec, či všecky těžkosti toho kterého dne – je na nás. 
Moc o to prosím… 
 

 
 
 
 
 
 

 A pojďme ke vzdělávací rubrice. Po zamyšlení nad lítostí 
otevíráme další část svátosti smíření, a tou je předsevzetí. 
 Slovo „předsevzetí“ se vlastně skládá ze tří slov: PŘED-
SE-VZETÍ. Tzn.: Beru si před sebe nějaký úkol. Jaký? Mým 
úkolem je obrátit se. Odvrátit se od hříchu a obrátit se k Bohu. 
Nestačí se vyzpovídat! Pokud se chci smířit s Bohem, je třeba 
chtít se obrátit. Bez touhy po obrácení zpověď nemá smysl. 
 Pro lepší pochopení opět příklad s rozbitým oknem: Táta 
zakáže klukovi kopat s balónem před domem. Kluk 
neposlechne a rozbije okno. Přijde za tátou a řekne: „Víš táto, já 
jsem tě neposlechl, já jsem to okno rozbil. Odpusť mi to! Mě to 

Modlitební manévry 

Rosteme v poznání 



 8

strašně mrzí. Ale počítám s tím, že zítra úmyslně rozbiju další.“ 
Odpustí mu táta? Neodpustí!  
 A podobně jedná Bůh: Bůh člověku odpustit chce. Ale 
člověk pro to musí něco udělat. Musí se chtít změnit. A zvláště 
pokud se jedná o oblast těžkého (závažného) hříchu, aby byla 
zpověď platná, aby udělené rozhřešení fungovalo, je potřebné, 
aby kajícník měl pevný úmysl udělat maximum pro to, aby se 
takového hříchu zcela vyvaroval. Nakolik to dokáže, to už je 
druhá věc. Ale není možné jít ke zpovědi a přímo počítat s tím, 
že chci dál Boha urážet těžkým hříchem. Mohu mít sám se 
sebou smutné zkušenosti, mohu mít strach, že to nedokážu, ale 
musím chtít se snažit. Musím chtít udělat pro to maximum. 
Maximum bez nějakého „kromě“. 
 Tedy nezapomeňme: Nejde o to se vyzpovídat. Jde o to 
smířit se s Bohem. A s Bohem se smířím jen tehdy, když mi 
nechybí poctivá snaha o obrácení, snaha zachovávat věrně řád 
daný Bohem. 

 

 A pojďme k vašim dotazům: V modlitbě Otče náš se 
modlíme: „a neuveď nás v pokušení“. Jak nás může OTEC 
uvést v pokušení? 
 Určitě ne pozitivně (tedy v tom smyslu, že by nás lákal 
ke hříchu). Bůh člověka nepokouší. Bůh člověka zkouší. Ovšem 
zkoušky mohou být spojeny s pokušením: odejít, opustit cestu, 
svěsit ruce, otočit se zpět. 
 V Žl 30,8 je jedna moc důležitá výpověď: „Hospodine, 
… sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.“ Zde tedy 
prosíme Boha, aby neskrýval svou tvář, aby nás v pokušeních 
nevydal, aby nám neodnímal svoji milost, svoji pomoc. Bez ní 
by tlaky těla, světa a ďábla mohly být pro nás osudné… 
 

Ptali jste se 
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Jestliže má někdo majetek a vidí, že 
jeho bratr je v nouzi, ale zavře před 
ním svoje srdce - jak v něm může 
zůstávat Boží láska? Děti, nemilujme 
jen slovem a jazykem, ale činem, 
doopravdy! (1Jan 3, 17-18) 

 

Milá farní rodino, drazí přátelé a příznivci naší farnosti, téměř 
denně se snad ve všech médiích objevují zprávy o hladu 
především v Somálsku a Etiopii, ale i jinde na naší zemi, v naší 
lidské rodině. V Somálsku hrozí smrt hladem 12ti milionům 
lidí, často bezmocným dětem, které umírají v náručí svých 
matek. Ve zprávách se objevil i otřesný výrok jedné černošské 
ženy, která řekla, že si nikdy nemyslela, že uvidí umřít čtyři                 
z pěti svých dětí hladem v jediném dni a nebude moci pro ně 
nic udělat. Dokážeme si to představit? Je to jen jeden záběr              
z miliónů.  
 

Objevil jsem na stránkách litoměřické diecéze tuto výzvu 
biskupa Jana Baxanta, se kterou se plně ztotožňuji: Nemůžeme 
si jako křesťané dovolit jen články o hladu hlavně dětí přečíst, 
politovat je na dálku a vlastně jen přihlížet. Máme, můžeme, 
přece musíme jim pomoci, a to minimálně hned dvojím 
způsobem: odříci si něco z našich bohatě prostřených stolů,              
a tak hladovějícím projevit duchovní solidaritu a pak využít 
možnosti finančně přispět prostřednictvím Charity:  
 

Sbírkový účet Charity ČR: 55660022/0800, u České 
spořitelny, a.s. Variabilní symboly: 103-Somálsko, 146-Etiopie  
 

Pomoci lze také zasláním dárcovské SMS ve tvaru                      
DMS CHARITACR na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. 

Hladomor v lidské rodině 
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Bližší informace: www.charita.cz  
 

Sbírka pro trpící hladomorem v Somálsku proběhne ve 
farnosti Pustá Polom při všech bohoslužbách v neděli 
04.09.2011. (Sbírka na opravy v září nebude.) 
 

Děkuji vám za velkorysost, ušlechtilost a za účinný projev 
křesťanského milosrdenství. 
       P. Zdeněk 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� ne 28.08. – od 15.00 hodin na farní zahradě Farní den na 
téma Křest; v programu scénka dětí a mládeže a přátelské 
posezení; vstupné: 3 vajíčka 

� příležitost ke svaté zpovědi před začátkem školního roku 
zvláště pro školáky a pro všechny, kteří je budou novým 
školním rokem provázet, a mše svatá na zahájení nového 
školního roku: 

 

 

� pá 02.09. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 03.09. – v 18.00 hod.na faře informativní schůzka  
      zájemců z řad mládeže od 15 let v záležitosti pokračování  
      mládežnického spolča 
� ne 04.09. – sbírka na trpící hladomorem v Somálsku 
� so 10.09. – celodenní ministrantská pouť do Hradce n/Mor.;   
      ministranti a rodiče budou informováni zvláštním listem  

  den příležitost ke sv. zpovědi mše sv.  

Podvihov  Po 29.08. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Hlubočec St  31.08. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

P. Polom Čt 01.09. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 02.09. 17.00 – 17.45 hod. 18.00 hod. 

Informační servis 
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� so 10.09. -  v RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30h. 
příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření od 
14.45 hod. 

� po 12.09.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� pá 16.09. – v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření a bohosl. slova se sv. přijímáním  
� pá 16.09. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 17.09. – od 16.30 h. návštěvy nemocných v RC Hrabyně 
� so 17.09. a ne 18.09. – při mších sv. sbírka na církevní školy 
� ne 18.09. – při mši sv. v Kyjovicích v 9.00 hod. slavnost 

Výročí posvěcení kaple  
� st 21.09. v 18.45 hod. na faře schůzka Farní rady 
� so 24.09. – od 8.00 do 11.00 hod. na faře zápis dětí 

k přípravě na 1. sv. zpověď a na 1. sv. přijímání 
� so 24.09. a ne 25.09. – v závěru bohoslužeb žehnání 

předmětů zbožné úcty (křížky, obrázky, růžence, sošky, …) 
 
ČTVRTEČNÍ ADORACE:  Oznamujeme, že od 15. září bude 
opět obnovena pravidelná možnost adorace Ježíše v Eucharistii, 
a to ve farním kostele v Pusté Polomi každý čtvrtek ½ hodiny 
po večerní mši svaté. Čtvrteční mše svaté budou bývat bez 
kázání. Myšlenky Božího slova pak budou v první části 
promítnuty do adorace, druhá část adorace bude tichá 
s možností předložit Pánu vše, co každý z nás nese osobně ve 
svém srdci, a možná toho není málo. Zveme farníky také 
z ostatních obcí naší farnosti. Nezapomeňme, co říká Ježíš: 
Beze mne nemůžete činit nic.  (Jan 15,5) 
 
DÁRKOVÁ KARTA: Oznamujeme, že je to již několik 
měsíců, co byla před kostelem v Pusté Polomi nalezena dárková 
karta z Globusu. Majitel (který zná její hodnotu ☺) se může 
přihlásit u P. Zdeňka. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


