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  Boží paměť není harddisk, ale něžné srdce… 
 
 (papež František) 
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  NA CESTU DOBOU POKÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 Půst čtyřicetidenní jsi  posvětil, moudrý Ježíši,  a k naší spáse jedině  přikázals, ať se postíme. 

 I nyní při své církvi stůj,  k pokání srdce vyburcuj,  abychom s nitrem kajícím  se vymanili z moci vin. 
 Spáchané hříchy, slabosti  kéž nám tvá láska odpustí  a před vinami příštími  nás ochrání a posilní. 
 Ať skutky svého pokání  rok co rok očišťováni,  dosáhnem hlubší účasti  na velkonoční slavnosti. 

                              hymnus z Denní modlitby církve 
   MŮJ TÁTA MÁ PROBLÉM 

Jsem rád, že ministruju, protože od té doby, co se našim narodila mrňavá sestra, chci být při mši od své rodiny co nejdále. Majda totiž příšerně řve. Táta pak s ní chodí a snaží se ji uspat, aby si pan farář nezničil hlasivky a lidi si z nedělní mše odnesli kromě ségřina křiku i trochu toho slova Božího. 
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Na jednu neděli v létě nikdy nezapomenu. Bylo horko, Majda zase brečela. O pár minut později mi ministrant Martin pošeptal: „Tvůj táta má problém!" Když jsem na tátu mrkl, uviděl jsem něco, co jde vystihnout pouze jedním slovem: HOROR! Jak táta zoufale chodil s naším miminem, nedošlo mu, že Majda spíš než uspat potřebuje přebalit. Když se kolem nich začal linout podivný zápach, pochopil to i on, ale už bylo pozdě. Majdina plena tu chemickou nálož neudržela a milý tatínek měl za chvíli na prsou své bílé košile kromě Majdy i zapáchající hnědý flek. Nejne-chutnější trapas, jaký si můžete představit! Copak Majda, ta byla v pohodě. Mamka ji šla před kostel přebalit a převléknout, ale táta si běžně do kostela náhradní košili nebere. „Tati, já bych se propadl hanbou!" nechápu jeho ledový klid. „No, poprvé mi to přišlo hrozné, ale teď už si vzpomenu..." „Cože, Majda tě už veřejně podělala víckrát???" vyděsí mě zjištění, že tato politováníhodná událost nebyla ojedinělá. „Majda zatím ne, ale tys to kdysi zvládl celkem třikrát. Možná nebyly tehdy tak dobré pleny," dodá táta se shovívavým úsměvem, když vidí můj šok, že i já jsem byl něčeho takového schopný... Nevím, co říct, a tak táta klidně pokračuje: „Když to bylo poprvé, uvědomil jsem si, že každý jsme takové mrňavé dítě v náručí Boží a že i moje hříchy často dělají nechutné fleky nejen na té bílé košili, do které oblékl Bůh při křtu mou duši, ale ještě horší fleky dělají na Kristově těle, a ty fleky nejdou jen tak umýt, ty jsou totiž krvavé..." A tak to nakonec došlo i mně. Nejenom, že jsem jako kojenec občas ušpinil tátovu košili, ale svými hříchy často špiním                                i samotného Boha, který mě nese životem. Už je mi jasné, že i můj nebeský Táta může mít občas problém. Se mnou, svým dítětem. Ve své lásce mi naštěstí ty fleky milosrdně promíjí, když o to požádám. Proto chci v jeho náruči co nejdřív vyrůst, aby těch fleků bylo co nejméně.  převzato a zkráceno podle časopisu Tarsicius 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme zakončili zamyšlení nad prvním přikázáním Desatera. Uvažovali jsme, co to v praxi znamená věřit v jednoho Boha. Dopravních značek na naší cestě k Bohu (neboli přikázání) je však deset. Pojďme tedy ke druhému přikázání. 2. přikázání zní: Nevezmeš jména Božího nadarmo. Nejde však jen o Boží jméno. Jde o úctu k Bohu jako takovému. Je zvláštní, že Bůh tuto úctu musí přikazovat…  My lidé však žijeme v nebezpečí zevšednění. Jako dítěti může zevšednět hračka, jako muži může zevšednět žena, tak i křesťanovi může zevšednět to nejposvátnější – i samotný Bůh. Výmluvným příkladem tohoto zevšednění mohou být pak různé lehkovážné řeči                     o Bohu, zbytečné vyslovování Božího jména, znamení kříže připomínající spíše nepodařené odhánění much, neochota (zdravého!!!) člověka sklonit se před Bohem na kolena, povídání si s druhými při mši svaté apod. Odrazovým můstkem pro zachovávání 2. přikázání jsou tedy otázky: Kým je pro mě Bůh? Za co mu vděčím? Co všechno mi dal? Co všechno mi dopřává?  Může to být život ve vyspělé společnosti, kde není válka a hlad, může to být zdraví, rozum, může to být dar víry, mohou to být schopnosti, rodiče, životní partner, děti, vnoučátka, přátelé, krása, síla, materiální zabezpečení, práce, zvláštní ochrana, zvláštní požehnání. Nejsou to samozřejmosti!                   A dost možná, že nejednou v životě ty doteky Boží lásky a dobroty byly zcela mimořádné a jedinečné, ano i zázračné. Jenže nejeden člověk možná zapomněl nebo si třeba ani nevšiml.  Všimněme si tedy dnes. A možná, že ono všimnutí, ono uvědomění si, kým je pro nás Bůh, kdo je ON a kdo jsem já, nás i tak nějak samo v úctě a vděčnosti složí na kolena…  



 5

  PTALI JSTE SE 
 
 
 
 
 
 Většinou se věnuji dotazům v pořadí, v jakém došly. Dnes pořadí mimořádně nedodržím, neboť daný dotaz je v myšlenkové jednotě s předcházejícím zamyšlením. Zní: Co se stalo v Podvihově, že tam nyní není v kapli sloužena mše svatá?  Hlavním důvodem je právě ono zevšednění, o kterém byla řeč v minulém příspěvku, které se dlouhodobě projevovalo různými způsoby, a které se asi od léta 2015(!!!) v různých intervalech                    a v různé intenzitě projevovalo mj. povídáním dospělých(!!!) při mši svaté. Povídáním, které v tomto maličkém prostoru bylo slyšet až k oltáři a opravdu rušilo. Po roce a půl snah o nápravu situace                    a obnovení důstojného prostoru pro zbožné slavení zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži, pro kterou mučedníci pokládali své životy, bylo třeba konstatovat, že tyto snahy nebyly úspěšné. Koncem listopadu 2016 tedy byly bohoslužby v Podvihově ukončeny a farníci byli seznámeni s možností po velmi náročném pokání bohoslužby opět obnovit.   

  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
 
 
 
 
 Jistě je velikým darem pro naši zemi křesťanská televize NOE. Ale víte třeba, že tato televize má i své webové stránky, www.tvnoe.cz, kde naleznete nejen program, ale také třeba videoarchív se spoustou zajímavých pořadů, které jste možná nestihli, nebo ke kterým byste se rádi vrátili? Mrkněte se!   
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 TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
  

                31. října tohoto roku si budeme připomínat pětisté výročí dne, kdy teolog a kazatel Martin Luther podle tradice přibil v roce 1517 na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům. Tento okamžik je považován za začátek reformace, i když řada historiků                   v současnosti pochybuje, že se tak skutečně stalo.  Šlo ale o rozhodující moment církevních dějin. Právě v roce 1517 začalo rozštěpení západní církve na katolíky a protestanty, které později vedlo mimo jiné k třicetileté válce. Sám Luther byl prohlášen za kacíře a jeho spisy byly zakázány.  Luther byl ale podle papeže Františka „inteligentní člověk“, který měl právo na to být rozrušený korupcí, světskostí, chamtivostí                       a touhou po moci, jež v té době existovaly v katolické církvi.  
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Na rozdíl od staré donucovací doktríny Luther oznamuje, že ke spasení vede víra v Mesiáše,  nikoliv strach z pekelného trestu. Činí tak s odkazem na slova sv. Pavla Římanům. Každý, kdo věří, je spojen s dobrem. Skrze víru v Ježíšovu smrt a vzkříšení je považován za zbaveného hříchů, protože v tomto zkaženém světě není schopen dodržet beze zbytku Boží zákon. Přítel a spolupracovník Luthera  malíř Lukas Cranach st. namaloval paprsek krve z ukřižovaného Ježíše směrem k pokornému a věřícímu jako symbol přímého vztahu mezi Kristem a člověkem. Milost Boží je dar, který si není možno koupit. Pro Luthera je „pouze Písmo“, autorita vyšší než autorita církve, a to znamenalo, že monopol výkladu víry v kostele byl  překonán.  Některé rozpory mezi římskokatolickou a luteránskou věroukou přetrvávají dodnes, ale tento výklad pomohl sehrát stěžejní roli Písmu svatému i v životě katolické církve. Po Martinovi Lutherovi přišel s požadavkem nápravy poměrů v církvi ve švýcarském Curychu r. 1523 také Oldřich Zwingli a ve francouzské Ženevě r. 1533 Jan Kalvín. Reformační hnutí zachvátilo postupně celou střední a západní Evropu.  Šířením reformace se hroutila papežská autorita, majetek církve                    a její instituce. Kláštery postupně chudly a řeholní bratrstva zanikala. V reformačních církvích pro jejich existenci nebylo zdůvodnění,                           a tedy ani místa. Na jejich adresu přestalo obyvatelstvo odvádět platy a milodary. V chrámech, k nimž se kláštery přimykaly, začali bohoslužby konat reformovaní kazatelé.  Přítel reformátora Luthera, braniborský markrabě Jiří Hohenzollern       z Ansbachu koupil r. 1523 panství Krnov. Mezi německy mluvícím obyvatelstvem tehdejšího Slezska se luterská reformace rychle šířila a již r. 1528 jsou doloženi její stoupenci v samotné Opavě. Nás samozřejmě zajímá, jak zasáhla reformace naši farnost. Odpověď nás čeká v příštím pokračování.                                                                                          Petr Stoniš   
Zdroj :  REUTERS, DIE ZEIT, Josef Gebauer a kol. 
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  ČÍM ŽIJEME 
 
 
 Již dlouho jsme se neohlédli zpět za životem naší farnosti. Udělejme to nyní. Co tedy stojí za připomenutí za uplynulé čtyři měsíce? Především byla ukončena 1. etapa restaurování hlavního oltáře ve farním kostele. Byly demontovány oddělitelné části, byly provedeny asanace a petrifikace dřevěných prvků, sejmutí nečistot, sesazení a spojení uvolněných dílů, tmelení, retušování. Sochy andělů byly konzervovány, poškozená místa byla doplněna tmelením, udělaly se retuše, došlo i na restaurování řezeb a rámu. Je to „běh na dlouhou trať“. Restaurování bude probíhat asi ještě v dalších dvou nebo třech etapách. V neděli 13. listopadu jsme prožili další Svatomartinské slavnosti – se mší svatou, scénkou i průvodem. A tentokrát svatý Martin opravu „přijel na bílém koni“. O státním svátku 17. listopadu asi 30 dětí a mládežníků navštěvujících vyučování náboženství vyrazilo s rodiči a dospělými vedoucími smočit nohu i zbytek těla v aquaparku Kravaře. Náboženství je přece parta, kde se prožívá leccos zajímavého! Velký dík patří rodičům i mládežníkům, kteří v Pusté Polomi               a v Kyjovicích připravili pro děti krásné adventní roráty s hranými scénkami, které měly děti disponovat k hlubšímu prožití Vánoc. Mimochodem: Scénky ze Svatomartinských slavností i z rorát naleznete ve videogalerii na našem farním webu. Samozřejmě již tradičně patří dík všem, kteří se jakkoliv podíleli na hezkém prožití Vánoc. Zaznamenal jsem zajímavý jev: Na Štědrý den se počet účastníků odpolední dětské bohoslužby opět zvýšil a dokonce převýšil i počet účastníků na půlnoční. Že by se hlavní bohoslužbou Vánoc stávala mše svatá pro děti? No proč ne? Má svoji specifickou atmosféru, rodin s dětmi máme ve farnosti spoustu a Ježíš přece přišel na svět jako Dítě! 
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K Vánocům patří i koncerty. V Hlubočci to letos opět byla „Rybovka“ a v Kyjovicích vánoční pásmo sdružení Korálek a kyjovické scholy. Velké poděkování patří také koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky a samozřejmě i všem, kteří přispěli. Jaké byly výsledky v obcích, které do naší farnosti patří, či s naší farností žijí? Pustá Polom 65.598 Kč, Kyjovice 50.097 Kč, Budišovice 32.550 Kč, Podvihov 23.256 Kč a Hlubočec 20.922 Kč. Ještě jednou díky všem! Má to něco do sebe také sloužit zpěvem ve schole či jako ministrant u oltáře. Odměnou za službu byl v sobotu 28. ledna výlet asi 25 ministrantů a scholistek do Velkého světa techniky v Ostravě na komentovanou prohlídku. Čekalo nás 3D kino, show s pokusy, no                a pak samotná komentovaná prohlídka. Je zajímavé vidět třeba výsledek práce 3D tiskárny nebo zažít ten pocit (i pohled), kdy se člověku zvednou všechny vlasy na hlavě, včetně těch dlouhých.  No a začátek února – ten byl opět ve znamení Farního plesu. Je to docela šichta jej připravit. A stále hůř se k tomu hledají spolupracovníci. O to větší dík všem, kteří se k tomu opět propůjčili! 
 

  POHLED VPŘED 
V minulém čísle farního časopisu byla zvěřejněna také ekonomická bilance uplynulých dvou let. Na co šetříme a co zamýšlíme dál? V Pusté Polomi bychom rádi opravili sokl farního kostela. Chceme též pokračovat v restaurování hlavního oltáře a nebylo by špatné opravit kapličku vedle fary. Prioritou by ale mělo být vybudování komunitního centra na místě stávající orlovny. Po mnoha jednáních Ekonomické rady a rodin naší farnosti s přihlédnutím ke stavu orlovny a potřebám farnosti bylo rozhodnuto orlovnu „poslat k zemi“ a zbudovat nové centrum. Tyto záležitosti samozřejmě převyšují naše finanční možnosti. Proto se 
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pokušíme jít cestou sponzorských darů a žádostí o dotace, včetně těch evropských. Uvidíme, co vyjde. Bez našeho spolupodílu na financování to ovšem nepůjde. Pokud jde o kyjovickou kapli, dle informací p. starosty obec ve své režii provede letos výměnu oken a venkovních dveří sakristie, následně pak opravy omítek a vymalování sakristie. Z našich prostředků určených na opravy bude pořízen nový nábytek do sakristie. Starý nábytek je ve špatném stavu a je napaden škůdci. Rovněž bychom chtěli v letošním roce provést výměnu plynových topidel. Současná topidla byla pořízena v roce 1999 a jsou vzhledem ke svému stáří poruchová. Náhradní díly se již nevyrábí. A kaple v Hlubočci? Obec Hlubočec v prosinci 2016 objednala zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a položkového rozpočtu na rekonstrukci kaple (krovu, krytiny celé kaple, tzn. věže i hlavní lodě). Po získání tohoto stavebního povolení se pokusí žádat o dotaci např. u Ministerstva zemědělství - údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Tož plány by byly. Ale leckdy bude opravdu záviset právě na úspěšnosti či neúspěšnosti našich žádostí o dotaci. Tak pamatujme také v modlitbách, ať Pán našim záměrům co nejvíce žehná…  
  INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 st 01.03. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: v Kyjovicích od 15.15 do 16.20 h. a v Pusté Polomi po mši svaté 
 st 01.03. – po mši sv. v Pusté Polomi krátká Modlitba rodin  
 pá 03.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
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 mimořádně pá 03.03. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost ke sv. smíření  na začátku postní doby a v 17.00 hod. mše svatá 
 ne 05.03. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. a po ní možnost přijmout popelec pro ty, kdo nemohou na Popeleční středu 
 pá 10.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově  
 pá 10.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 12.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí,  v Pusté Polomi na vybudování Komunitního centra  
 ne 12.03. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
 ne 12.03. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 od ne 12.03. – po bohoslužbách v Pusté Polomi se zapisují úmysly mší svatých na duben až červen 2017 
 pá 17.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích (1.část) 
 ne 19.03. – při bohoslužbách sbírka na potřeby diecéze  
 po 20.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 hod. 
 pá 24.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích návštěvy nemocných na pokojích (2.část) 
 noc ze so 25.03. na ne 26.03. – přechod na letní čas; ručičku hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 
 ne 26.03. – vyjde další číslo farního časopisu  
 pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby                      o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h. a v Pusté Polomi ve 14.00 hod. 
 postní bohoslužby pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti budou bývat od 08.03. každou středu v 17.00 hod. ve farním kostele v Pusté Polomi; téma: Putujeme s Pánem Ježíšem                     
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


