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  POTKÁŠ JEJ ZNOVU 
 Stokrát zradíš Boha,  stokrát jdeš od něj dál. Však zas jej potkáš znova,  kde jsi se nenadál.  A cítíš: Marné všecko.  Pro Boha jsi stvořen jen. Dokud v něm nespočineš,  nebudeš šťasten, spokojen!       Před hříchem je třeba      bát se Boží spravedlnosti. 

     Po hříchu je třeba se utíkat     k JEHO MILOSRDENSTVÍ      Sv. Ignác z Loyoly   Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění. Milosrdenství bude vždycky větší, než každý hřích, a nikdo nemůže klást omezení Boží lásce, která odpouští. Ježíš v evangeliu říká, že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují.  Napadlo nás někdy, že kdykoliv vstupujeme do zpovědnice, je v nebi radost a slavnost?                                                                             
 
 
 

     
 

                                                                                                                            Papež František 
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  BRÁNY MILOSRDENSTVÍ 
 „Projděte Svatou branou a konejte skutky milosrdenství!“ Tak nás vyzval náš milovaný papež František                   na začátku Roku milosrdenství. Svaté brány jsou letos mimořádně otevřeny nejen v římských bazilikách, ale pro větší dostupnost též v katedrálách a mnoha dalších chrámech na celém světě. Také v naší ostravské katedrále.  Papež František napsal: „Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se každému z nich dostaly odpustky související s tímto Svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchané hříchy.“  Brány milosrdenství otevřené po celém světě, misionáři milosrdenství, kteří v tomto Svatém roce mohou odpustit                              i nejzávažnější hříchy, jejichž odpuštění je za běžných okolností vyhrazené pouze Svatému stolci – toto nebylo v církvi ještě nikdy v dějinách. Brány milosrdenství nejsou otevřené pro sbírání turistických známek. Jsou otevřené těm, kdo touží po návratu.   Všechny hříchy světa jakéhokoliv druhu vložené do lůna Božího milosrdenství jsou jen jiskrou ohně, která padla na hladinu oceánu… 
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  PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
 S kající návštěvou svatých Bran milosrdenství souvisí možnost získání plnomocných odpustků. Odpustky nejsou odpuštěním hříchů! Hříchy se nám odpouštějí ve svátosti smíření při svaté zpovědi. Odpustky jsou odpuštěním časných trestů za hříchy. Plnomocné odpustky jsou dokonce odpuštěním všech časných trestů. Můžeme je ponechat sobě nebo věnovat někomu ze zemřelých a vysvobodit tak nějakou duši z očistce.  To závisí na naší vůli. I to je obrovský dar!  JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNO V ROCE MILOSRDENSTVÍ ZÍSKAT PLNOMOCNÉ ODPUSTKY?  

 VYKONAT SVÁTOST SMÍŘENÍ (stačí v rozmezí 1-2 týdnů) 
 

 PŘIJMOUT JEŽÍŠE VE SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ  
 

 POMODLIT SE ZA SVATÉHO OTCE A NA JEHO ÚMYSLY (např. Otče náš a Zdrávas) 
 

 Jako projev hluboké touhy po skutečném obrácení VYKONAT POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ 
 

 NA DANÉM MÍSTĚ SE POMODLIT VĚŘÍM V BOHA  A CHVÍLI POROZJÍMAT NA TÉMA MILOSRDENSTVÍ  
 
 
 
 
 Nemocní získávají odpustky jubilejního roku, pokud z nejrůznějších příčin nemohou k Svaté Bráně se vydat sami, když budou chvíle své zkoušky – nemoci prožívat s vírou a nadějí a přitom přijímat eucharistii nebo se aspoň zúčastní mše sv. přes rádio nebo televizi. 
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  FARNÍ POUŤ K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ 
 Každoročně na podzim pořádáme v naší farnosti „Den kostelů“, ve kterém navštěvujeme a s výkladem si prohlížíme památné i nové kostely v naší diecézi. Letošní „Den kostelů“ bude jiný. Navštívíme nově opravenou ostravskou katedrálu a jistě si ji také i s výkladem prohlédneme: Nebude to ale jen obyčejný poznávací výlet. Bude to farní pouť k Bráně milosrdenství. A tomu bude také odpovídat předprogram i vlastní program:  

 STŘEDA 05.10. – FARNÍ KOSTEL V PUSTÉ POLOMI:        Památka sv. Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství - modlitba svatého růžence před mší svatou nebude!!! - od 16.15 do 16.50 hod. a také po mši svaté příležitost     k přijetí sv. smíření (cizí zpovědník) - v 16.45 hod. modlitba Korunky k Božímu milosrdenství - v 17.00 hod. votivní mše sv. o Božím milosrdenství - od 17.45 hod. Modlitba rodin na téma Boží milosrdenství 
 (P. Zdeněk bude zpovídat až do pouti také ve všech obcích před všemi bohoslužbami ve všední dny, v Hlubočci a Podvihově také v sobotu a v neděli)  

 NEDĚLE 16.10. – KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE V OSTRAVĚ:   Farní pouť k Bráně milosrdenství; slavnost sv. Hedviky, patronky diecéze.  
 Odjezdy autobusu: 08.00 – Kyjovice, kaple 08.15 – Podvihov, Na Nové 08.20 – Hlubočec, před křižovatkou od Podvihova 08.25 – Pustá Polom, u fary 08.35 – Budišovice, střed 
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Program v katedrále: 09.15 – svátost smíření; také během mše svaté (P. Zdeněk) 09.30 – mše svatá 10.30 – naplnění ostatních podmínek k získání odpustků               a komentovaná prohlídka katedrály  Předpokládaný návrat: cca kolem 12.30 hod.  Přihlašujte se po bohoslužbách v sakristii – nejpozději do neděle               9. října. Platí se při zápisu: 80 Kč dospělí, 40 Kč děti, zdarma ministranti a schola.  Samozřejmě je také možno přijet auty.   Teď je ta doba příhodná, teď je ten den spásy…  (2Kor 6,2)   
  PTALI JSTE SE 

 Dotaz pro toto číslo farního časopisu je ryze praktický: Jaké je číslo účtu, na který je možné posílat dary na přebudování orlovny?  Dary na přebudování orlovny v pastorační a komunitní centrum je možno zasílat na běžný účet farnosti: 2300836298/2010 Abychom věděli, že se jedná o dary na orlovnu, uvádějte vždy variabilní symbol 7777777 (tedy sedm sedmiček).  Díky za zájem a předem i za ty dary! Na požádání rádi vystavíme doklad pro snížení základu daně. Nebojte se o něj požádat!    
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

 V polích a na loukách naší krajiny je roztroušeno mnoho drobných věcí, které poztrácely generace našich předků. Mezi nimi lze nalézt i svědky naší víry, a sice malé svátostky. Jsou to drobné medailonky či přívěsky s reliéfem světce nebo světice a textem na obvodu. Byly vyráběny nejčastěji z mědi                            a hliníku a byly tak dostupné velkému počtu nemajetných věřících.  Svou cestu do naší farnosti si našly především v 19. století, kdy průmysl dovolil jejich produkci v masovém měřítku. Původně byly svátostky spojeny především s poutními místy, odkud si lidé přinášeli památku na vykonanou cestu. Na historickém území pustopolomské farnosti tak můžeme nalézt svátostky z Hrabyně,  z Hostýna i z jiných poutních míst (např. Frýdek-Místek).  Stejně jako dnes i dříve byly přívěsky chápány jako prostředek ochrany nositele od vyobrazených světců. Mezi nimi dominuje Panna Marie, což souvisí jak s jejím výsadním postavením 
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v panteonu světců, tak s mariánským kultem jako jedním z projevů lidové zbožnosti, která zakotvila především na venkově.  Jelikož lidé v minulosti trávili většinu svého života venku, nacházíme svátostky na polích i na loukách. Tyto drobné předměty byly postupně vytráceny při polních pracích či na cestách mezi vesnicemi, které byly později rozorány. Na přiložené fotografii vidíme malý vzorek svátostek, které byly nalezeny na katastru Těškovic. První, mosazná, zobrazuje  na líci sv. Alfonse, který byl patronem řádu redemptoristů, jenž sídlil také ve Frýdku-Místku.  Druhá, rovněž měděná svátostka, zobrazuje Pietu. Vznikla před rokem 1800, což dokazuje absence písmen, která se na mědi v zemi rozloží za více než 250 let .  První hliníkový amulet ve spodní řadě s nápisem  REGINA SACRI SCAPULARIS - ORA PRO NOBIS (Královno posvátného škapulíře -  oroduj za nás) zobrazuje Pannu Marii Karmelskou s Ježíškem, patronku karmelitánů.  Na reversu další  hliníkové svátostky je reliéf papeže Pia X. (1903-1914) a posledním příkladem je jedna z četných měděných svátostek  pocházející  z Hrabyně. Hliníkové svátostky jsou tenké a mladší, kdežto ty měděné pocházejí z počátku devatenáctého století, případně ze století osmnáctého. Jejich sběratelská hodnota je dnes mizivá, avšak pro své nositele měly neocenitelný význam. Symbolizovaly ochranu mocných přímluvců v době, kdy byl život člověka na venkově ohrožen  vysokou úmrtností, nemocemi, válkami i rozmary počasí.  Charakter nálezů bude i v budoucnosti dokladem vztahu lidí k přírodě a tedy i zbožnosti. Rolníci minulosti, jejich ženy a děti poztráceli při práci na poli mnoho svátostek, možná tažný kůň ztratil podkovu, nikdy však se po poli neválelo tak velké množství plastů, pneumatik, stavební suť i šrot, od drobných součástek strojů – až po celé pluhy.     Jan Fryčka 
  



 9

  PARTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 Spolu s náboženstvím po prázdninách opět zahájily činnost další party dětí a mládeže, do kterých je možno zapojit i další zájemce               o smysluplné prožití části volného času. A jsou zváni! 

MINISTRANTI: Setkáváme se u oltáře při bohoslužbách a na formačních schůzkách na faře každou neděli v 09.45 hod. Sportovní a zábavné schůzky či výlety jsou aktuálně oznamovány v osobním kontaktu a e-mailem. Kontakty na vedoucí:  P. Zdeněk Šimíček - 603 368 922, Vít Pískovský – 604 312 943  SCHOLA: Obohacujeme zpěvem bohoslužby a scházíme se při nácviku zpěvu i k zábavě na faře v pátky v 16.30 hod. Další nácvik 
zpěvu bývá 1/2 hodiny před nedělními bohoslužbami (či 1 hodinu před bohoslužbou pro děti).  Kontakt na vedoucí: Adéla Količová – 724 264 915  INSTRUMENTÁLNÍ SCHOLA: Hudbou na hudební nástroje                            a moderními křesťanskými písněmi provázíme 1x za měsíc nedělní bohoslužbu pro děti; scházíme se k nácviku na faře zpravidla v pátek před první nedělí v měsíci v 16.30 hod. a první neděli v měsíci v 09.30 hod. v kostele. Kontakt na vedoucí: Marcela Tvarůžková – 777 953 219  BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Bývají ve farním kostele v Pusté Polomi pro děti ze všech obcí zpravidla 1. neděli v měsíci v 10.30 hod. a jsou doprovázeny moderními křesťanskými písněmi                               (s novým zpěvníkem!) a promluvou pro děti. Bohoslužby pro děti budou také ve středy v době adventní a postní v 17.00 hod. Kontakt: P. Zdeněk Šimíček - 603 368 922 



 10

FARNÍ ŠKOLKA: Doprovodný odpočinkový program pro malé děti v termínech Modlitby rodin – zpravidla první středy v měsíci od 17.45 hod. Kontakt na vedoucí: Věra Javorková – 608 517 381  DIVADELNÍ KROUŽEK: Nárazová příprava a provedení divadelních představení (nejedná se o pravidelnou celoroční aktivitu!!!) Kontakt na vedoucí: Michaela Grygarová – 737 736 820  SKAUT: Parta pro kluky a holky se vztahem k přírodě, hrám i touhou umět se postarat o sebe a poradit si. Schůzky zpravidla 1x za 2 týdny, občas výpravy, v létě skautský tábor Kontakty na vedoucí:  Dívky: Pavla Tvarůžková – 775 077 080 Kluci: Pavel Pískovský – 732 550 469   
  INFORMAČNÍ SERVIS 
 
Na základě domluvy na schůzce rodičů a vedoucích aktivit nebudou v programu ani v nedělních ohláškách zveřejňovány záležitosti, které se konají v pravidelných časech každý týden (např. náboženství, přípravy k 1. sv. přijímání, schola či formační schůzky ministrantů) nebo které se konají dle aktuálních dispozic (např. skaut). Tyto aktivity budou řešeny v přímé komunikaci s rodinami přihlášených.  POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 st 05.10. – od 16.15 hod. v kostele v Pusté Polomi předprogram pouti k Bráně milosrdenství; viz str. 5 
 st 05.10. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka  
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 čt 06.10. – od 17.30 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 07.10. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  eucharistická adorace a příležitost k přijetí svátosti smíření 
 pá 07.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 pá 07.10. – v 18.45 hod. v kapli v Kyjovicích schůzka Rady kaple 
 so 08.10. – Diecézní ministrantská pouť do Bartošovic; ministranti a rodiče byli blíže informováni e-mailem 
 pá 14.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 so 15.10. – od 14.00 hod. na farním dvoře potáborové setkání  
 ne 16.10. – farní pouť k bráně milosrdenství; viz str. 5-6 
 st 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; v 17.25 hod. v kostele v Pusté Polomi růženec a po mši sv. adorace a litanie za bohoslovce a představené Kněžského semináře 
 čt 20.10. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 21.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 21.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 22.10. a ne 23.10. – při bohoslužbách sbírka na misie  
 so 29.10. – v 17.30 hod. v kapli v Podvihově příležitost ke sv. smíření k pomoci duším v očistci a v 18.00 hod. mše sv. – Výročí posvěcení kaple 
 so 29.10. a ne 30.10. – při bohoslužbách ve všech obcích farnosti sbírka na přebudování orlovny  
 so 29.10. a ne 30.10. – vyjde další číslo farního časopisu 
 noc ze so 29.10. na ne 30.10. – přechod na zimní čas; ručičku hodin si posuneme o 1 hodinu zpět  
 ne 30.10. – v 06.45 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke sv. smíření k pomoci duším v očistci a v 07.30 hod. mše sv. – Výročí posvěcení kaple  
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 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Podvihově 15.10. a 29.10. v 18.00 hod.  - v Hlubočci 08.10. a 22.10. v 18.00 hod.   
 MŠE SVATÁ V NEDĚLI VEČER:   - v Hlubočci 16.10. v 18.00 hod.    
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Víte, jak probíhá ideální setkání tolerantního faráře a tolerantního komunisty? Farář pozdraví: „Čest práci!“ A komunista odpoví:                   „Až navěky!“   Paní učitelka omylem spadne do pekla. Tak tam v koutku tiše sedí. Najednou přijde Lucifer a povídá: „Co vy tu děláte? Vy přece máte být v nebi a ne v pekle!“ Paní učitelka vykulí oči a povídá: „To je peklo? Já myslela, že to je jenom velká přestávka!“   Had přemlouvá Evu: „Evo, vezmi si jablko!“ Eva: „Nevezmu!“ Had: „Poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým!“ Eva: „Nevezmu!“ Had: „Vezmi si jablko! Budeš jako Bůh!“ Eva: „Nevezmu!“ Had si odevzdaně povzdychne: „… a nejsou v něm žádné kalorie!“                                                                                                                    
 
 
 
 
 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428  


