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  SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2017 
 
 
 
 
 
 
 Jak nám v uplynulých dnech připomněl papež František, jedinou budoucností lidstva je věčný život, život trvale zakořeněný v Bohu.  Tento věčný život nám Ježíš otevřel svým utrpením, smrtí a vzkříšením.  Pojďme také letos společně slavit tato svatá tajemství. Pojďme nahlédnout jejich hloubku. Pojďme se z nich radovat i projevit vděčnost… 

 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY:    Hlubočec Čt  06/04 1730 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice Pá 07/04          1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Hlubočec So 08/04 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom Ne 09/04 1400 – 1600 h. (letos bez cizího zpovědníka) 
Pustá Polom Po 10/04 0630 – 0650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom St            12/04  1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv.                                                           (jen cizí zpovědník) 

 
 
 
 
 Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                se již zpovídat nebude!!!  

 SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

 

 Květná neděle 09/04 
Zelený čtvrtek 13/04 

Velký pátek 14/04 
Bílá  sobota 15/04 

Velik. neděle 16/04 
Velik. pondělí 17/04 

P. Polom 1030 1800 1500 2030 1030 1030 
Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec Sobota   
1800    0730  
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  CHRISTOS VASKRES! 
Jsou před námi Velikonoce. Velikonoce - veliká noc, kdy Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta, 1250 let před Kristem. Tu velkou událost slaví Židé dodnes. Kristus o jedněch Velikonocích kolem roku 30 našeho letopočtu proměnil její význam svou smrtí a vzkříšením.   Slyšel jsem jedno vypravování ze Sovětského svazu. V době intenzivního ateistického boje přišli do jedné vesnice dva úspěšní agitátoři. Sezvali celou vesnici do hospody a tam se snažili svými argumenty rozmetat víru vesničanů. Zdálo se, že se jejich dílo opět zdařilo. Potom posměšně vyzvali i přítomného popa, jestli chce něco říci na závěr. Staříček vstal a řekl jen dvě slova: "Christos vaskres!" Lidé náhle povstali a zvolali jakoby jedním hlasem: "Va istinu vaskres!" (Kristus vstal - jistě vstal!)  "Christos vaskres!" To je pozdrav východní liturgie, který jsem sám poznal kdysi v Mariánských Lázních, když jsem jako mladý kněz byl na velikonoční liturgii v pravoslavném kostele. "Christos vaskres!" řekl nesčetněkrát kněz do očí přítomných a každý odpověděl: "Va istinu vaskres!"     "Kristus vstal!" - "Jistě vstal!"  Jednou mě požádal můj přítel lékař, abych promluvil na rozloučení v krematoriu. Jeho sedmiletého syna rozdrtilo nákladní auto. To se rozumí samo sebou, že jsem se snažil zdrcené rodiče povzbudit. Když po obřadech matka dítěte sedala do auta, najednou se na mne obrátila, podívala se mi do očí a řekla: "Jirko, ty skutečně věříš ve vzkříšení?" Nikdo se mne dosud nikdy tak bezprostředně nezeptal. Odpověděl jsem jí: "Jeleno, věřím." Ona řekla: "Děkuji,"  a posadila se.  A tu mi její manžel, otec dítěte, povídá: "Vidíš, a já si pořád myslel, že ta křesťanská víra je jen jakási psychoterapie." A já na to: "Víš, Karle, v tuhle chvíli by ti psychoterapie moc nepomohla."  Kristova smrt na kříži nám připomíná: "Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš." A Kristovo vzkříšení: „Pamatuj, že nejsi jen prach.“ Christos vaskres! Kristus vstal!          + biskup Jiří Paďour 
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  PŘÁNÍ K POSVÁTNÝM DNŮM 
Víme, že když Ježíš umíral na Kalvárii, byla tam tma. Nejenom tma fyzická, ale také temnota v duších učedníků, kterým zhasla každá naděje. A do této temnoty zazářil jako blesk fakt: Christos vaskres - Kristus vstal! Přeji každému z nás, ať tento fakt: Christos vaskres - Kristus vstal - září i do našich životů a ať je pro každého z nás takovou samozřejmostí, jako je to, že žijeme, bydlíme, jíme, dýcháme, spíme…  Krásné a hluboké Velikonoce!                  P. Zdeněk  

 
 
 
  

 PTALI JSTE SE 
Také dnes si dovolím přeskočit pořadí došlých dotazů, neboť jeden z nich opět úzce souvisí s předcházejícím tématem: Existuje život po smrti a setkáme se s blízkými? „Nikdo se dosud nevrátil“ – tato slova občas slyším, a to od věřících katolíků a dokonce i v mé rodině od starších příbuzných, kteří jsou léta praktikujícími katolíky. Tuto větu údajně slyšeli kdysi od kněží na různých kázáních, toho se drží a takto o životě po smrti pochybují. No – to je ale hodně důležitý prvek naší víry! Vlastně prvek, se kterým naše víra stojí a padá. A souvisí právě s velikonočními svátky. „Nevstal-li Kristus z mrtvých, vaše víra je marná“, napsal kdysi sv. apoštol Pavel (1 Kor 15,17). A kousek dál píše: „Máme-li naději v Krista jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“            (1 Kor 15,19) A hned v dalším verši sv. Pavel píše: „Ale Kristus byl vzkříšen…“ (1 Kor 15,20) Dalo by se jednoduše říci: Věřím-li Kristu a mám-li s ním osobní zkušenosti, pak věřím také VŠEMU, co mi sděluje. A Ježíš                  o věčném životě mluví na mnoha místech! Koneckonců máme 
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zkušenosti také s modlitbami k Panně Marii a ke svatým                              a s přímluvou těch, kteří zemřeli v přátelství s Kristem a ke kterým se obracíme, ať už byli oficiálně svatořečeni nebo jsou to „svatí všedního dne“ – naši blízcí, kteří odešli na věčnost v přátelství s Ježíšem. Nemáme zkušenosti s jejich přímluvami? A jak bychom ty zkušenosti mohli mít, kdyby neexistovalo pokračování tohoto života? Samozřejmě si můžeme pomoci také rozumovými argumenty: Žil Ježíš opravdu na této zemi? Žil. Svědčí o tom                         i archeologie, která nalezla nejen křesťanské spisy, ale také spisy Ježíšových nepřátel, kteří o Kristu normálně psali jako o svém současníkovi (více a konkrétně si můžete přečíst na webových stránkách farnosti v sekci Vzděláváme se ve víře – článek Ježíš Kristus a církev). Byl Ježíš víc, než jen obyčejný člověk? Byl. Svědčí              o tom skutky, které dělal a které obyčejní lidé dělat neumí (zázraky). Dělal ty neobyčejné skutky Ježíš skutečně? Dělal. Dosvědčili to apoštolové a evangelisté nejen inkoustem, ale i svou mučednickou smrtí. Za své výmysly by život nepoložili, tedy alespoň ne každý zvlášť, v jinou dobu a na jiném místě. Vstal Ježíš opravdu z mrtvých? Vstal. A nebyla to vysněná iluze! Apoštolové, když Ježíše křižovali, ztratili víru a rozutekli se. Zavřeli se ve večeřadle, petlici na dveře. Jak dlouho Ježíšovi trvalo, než je přesvědčil, že vstal! Mohli se ho po vzkříšení i dotknout. A když je přesvědčil, šli, hlásali a byli za to ochotni samostatně, v různou dobu, na různých místech položit život. A tento Ježíš jasně a na mnoha místech o věčném životě mluví. A že se odtamtud nikdo nevrátil? Na to odpovím jedním hezkým příběhem: Plují dvě ryby a jedna povídá: „Vidíš toho červa? Je napíchnutý na háčku. Háček je upevněný na vlasci, vlasec visí na prutu. Prut drží v ruce člověk. Když budeš chtít toho červa sežrat, zavrtá se ti háček do huby a člověk tě odnese.“ Druhá ryba se zasmála: „Tuhle historku znám. Tu vyprávěla už moje babička. Jenže ještě se nikdo nevrátil, aby nám to potvrdil, že to tak opravdu je…“ Ryba se vydala za chutnou krmí. Najednou se vznesla kamsi nahoru.                     A opravdu se nevrátila, aby o tom vyprávěla. Uvažujme… 
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NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
  „Nevezmeš jména Božího nadarmo!“ – tak zní druhé přikázání Desatera, o kterém jsme na pokračování začali uvažovat. S oblibou se dětí ptám, co vlastně znamená ono slovíčko „nadarmo“. Děti často odpovídají: „Zadarmo!“ Nejdřív jsem je opravoval a vysvětloval jim, že „nadarmo“ znamená „zbytečně“. Ale koneckonců, vždyť ty děti vlastně mají pravdu! Vyslovovat Boží jméno nadarmo, zbytečně – to je vlastně totéž, co vyslovovat Boží jméno zadarmo. Vlastně je to jen tak. Polekám se, naštvu se,                      a z Boha, který mě neskonale přesahuje a od kterého mám tolik dobrého (viz minulé rozjímání), se rázem stane pouhé citoslovce. Jenže: Nepřehnal to Bůh tak trochu s tím druhým přikázáním? Proč mu vlastně vadí taková maličkost, jako je zbytečné vyslovování jeho jména, případně jmen svatých?! Vždyť vlastně zas o tak moc nejde! Odpovězme si sami: Zkusme si představit, že v té míře, v jaké lidé zneužívají Božího jména a jmen svatých, by třeba zneužívali jmen našich rodičů. Místo jména „Ježíš“ vložme jméno svého tatínka. Místo jména „Maria“ vložme jméno své maminky.                               A představme si, že v té míře, v jaké lidé zneužívají těchto (či jiných) posvátných jmen, by za kdejakým úlekem, za kdejakým naštváním, nebo třeba i „jen tak“ vyslovovali jména našich rodičů. Asi by nám to vadilo, a to tak, že dost. Samozřejmě: Aby hřích byl hříchem, musí to být vždy vědomá záležitost. Pokud člověku nevědomky napřed něco „vylítne z pusy“ a teprve pak si uvědomí (pokud vůbec si to uvědomí), co vlastně řekl, v takovém případě to hřích není, není třeba se z toho zpovídat, ale dávat si pozor – to určitě ano…  Vždyť přece: Kdo je Bůh a kdo jsme my?!   
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   TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
Reformace – dokončení.  
Ve Vratislavi, v hlavním městě Slezska, byla kázání Martina Luthera vydána písemně s velkou benevolencí tamějšího katolického biskupa  Jana Thurza již v roce 1518. Kněz a kazatel Jan Hess, který se obeznámil s novým učením při studiích ve Wittenbergu, zavedl v roce 1525 ve vratislavském kostele sv. Maří Magdalény při křtu němčinu, zavrhl kult svatých obrazů, zádušní mše, svěcení vody, procesí a celibát a ještě téhož roku se oženil. 
Plamenné výzvy Luthera se rychle šířily po celém Dolním Slezsku.               V samotné Opavě a Krnově byli stoupenci luterské reformace činní již kolem roku 1523 až 1524. To byl problém pro olomoucké biskupy, protože jejich snahy zastavit obrácení katolíků vyvolávaly  v převážně protestantské Opavě krvavé střety a drancování majetku katolických klášterů.  
Teze nového náboženství zneužívala knížata. Prosazovala sekularizaci, aby zcizila církevní majetek  ve svůj prospěch. Někdy se  proto označuje reformace ve Slezsku jako „knížecí“. 
Moc katolických hodnostářů byla natolik zlomená, že jim často zůstala jen biskupská rezidence s dómem. Kolem roku 1550 měli katolíci obsazeno jen 10 procent far. A i jejich  duchovní se postupně vzdalovali své konfesi. Katolické bohoslužby bez věřících byly i bez peněz, takže např. opavský farář Blažej Sibenlot hledal zdroje jinde                    a stal se farářem v Hradci u Opavy. Od r. 1535 tam vládl stoupenec reformace, příslušník starého slezského rodu Bedřich Cetrys z Kynšperku - podle hradu ve Svídnicku. Tento Certys držel jistou dobu také Pustou Polom a dosadil zde nekatolického kazatele. Situace svým významem překročila i hranice naší farnosti. 
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Olomoucký biskup Stanislav II. Pavlovský (1579-1598) vyzval dřívějšího katolického majitele Pusté Polomi Mikuláše z Tvorkova, aby sjednal nápravu. Marně. I zde totiž platila  zásada z Augsburku: Koho vláda, toho náboženství.  
Dokládá to i list dominikánského převora v Opavě opavskému děkanovi napsaný 10. listopadu 1689. Převor uvádí, že majitel panství Pustá Polom Mikuláš Tvorkovský z Kravař v roce 1576, tedy v době, kdy celé sousedství a především panství Kravaře byly luteránské, nechal postavit v Mokrých Lazcích dřevěný kostel pro pravověrné katolíky z Pusté Polomi, kteří ještě zůstali věrni správnému náboženství, pro něž zde sloužil mše světský kněz Johann Skiderius. 
Podrobněji interpretuje situaci v Opavském týdeníku v roce 1874 jeho redaktor (zřejmě Josef Zukal):  
V časech těch bylo totiž okolí Lazecké, zvláště ale panství Kravařské oddáno učení Lutherovu. Též farnost Pusto-Polomská odpadla                    z věčiny od víry katolické, takže ve chrámě tamějším konaly se obřady luteránské. Málo jen bylo v osadách okolních katolíkův věrných. Pro tyto katolíky zvláště ale pro ty z Pusté Polomě, dal tehdejší pán Pusto-Polomský, Mikuláš Jindřich z Tvorkova a z Kravaře v Mokrých Lazcích vystavěti zmíněný kostelík dřevěný, aby v něm konány byly služby Boží katolické. 
V tomto propletenci válečných, náboženských a dynastických vztahů byla tak i naše farnost místem chaotických poměrů a zřejmě až do příchodu Vrbenských v roce 1661 byla protestantská. Poměry po odchodu dánských a švédských vojsk ze Slezska restauroval Eusebius z Vrbna, jeden z mnoha loajálních zástupců habsburského císaře, který zde vracel autoritu katolickému vyznání. 
Katolíci a protestanté ve Slezsku se v předbělohorské době                           a následně v třicetileté válce urputně střetávali, včetně vražd, rabování a krveprolití. Nic jim nebránilo, že válčili v síle jména, které bylo vždy pro všechny nositelem pokoje a míru.  
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Slezští protestanté svůj boj nakonec prohráli, ale vyšli z této války relativně lépe než jejich souvěrci v Čechách a na Moravě. Během let 1653 – 1664 však byli ze země vyhnáni jejich pastoři a učitelé                   a mnoho protestantů (asi 200 000) raději volilo emigraci do Polska, Saska a Braniborska. Evangelické obce musely vrátit 650 škol                      a kostelů, včetně  toho našeho. A tak nám zde vyzvání tajemný zvon svatého Brikcí z r. 1644, který se po staletých sporech přece jen dočkal tolerance a který bude upomínat na tyto špatné časy a na tajemného Mikuláše Litbergera, který nám tento „toleranční zvon“  daroval. 
  

                                                                             
Petr Stoniš 
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  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 A jakým stránkám bychom mohli věnovat pozornost dnes? Možná právě takovým, které nás provedou Velikonocemi. Jsou určeny pro všechny věkové kategorie: http://velikonoce.vira.cz/. Najdete zde historii i současnost, informace, zamyšlení, liturgii, rébusy, omalovánky i nápady pro tvořivost nejen s dětmi. 
    INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 

 
 od po 27.03. – začíná letní pořádek bohoslužeb; nebude-li oznámeno jinak, všechny večerní mše sv. začínají v 18.00 hod. 
 čt 30.03. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 31.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 31.03. až ne 02.04. – Diecézní setkání mládeže v Jeseníku; zájemci o účast obraťte se pro bližší informace na svého faráře 
 ne 02.04. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
 ne 02.04. – 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 
 ne 02.04. – pravděpodobně (dle počasí) venkovní Křížová cesta zvláště pro rodiny s dětmi; sledujte nedělní ohlášky!!! 
 st 05.04. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 čt 06.04. – v 18.00 hod. mše sv. v Hlubočci 
 pá 07.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi;  předvelikonoční návštěvy - nahlaste ty, kdo nejsou pravidelně navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí!  
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 pá 07.04. – od 17.00 do 18.00 hod. v Kyjovicích tichá adorace 
 příležitost ke sv. smíření a bohoslužby ve Svatém týdnu                     a o Velikonocích – viz str. 2 
 so 08.04. a ne 09.04. – bohoslužby s žehnáním ratolestí; ratolesti si přeneste a nechejte u sebe 
 so 08.04. a ne 09.04. – při bohoslužbách sbírka na vybudování Komunitního centra na místě stávající orlovny na faře 
 mimořádně po 10.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově; předvelikonoční návštěvy - nahlaste ty, kdo nejsou pravidelně navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí!  
 čt 13.04. – dopoledne cesta ministrantů do katedrály v Ostravě na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; společná oslava svátku kněží; bližší informace - na zvl. listu  
 čt 13.04. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 v noci ze Zeleného čtvrtku 13.04. na Velký pátek 14.04. – v kostele v Pusté Polomi celonoční tichá adorace; adorace bude pokračovat do pátečních 12.00 hod. 
 pá 14.04. – ve 13.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Velkého pátku; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 so 15.04. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 ne 16.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
 ne 16.04. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi průvod  beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést do průvodu na začátku mše svaté 
 ne 16.04. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
 st 19.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 21.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
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svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 so 22.04. – vigilie svátku Božího milosrdenství; v Hlubočci od 17.30 do 17.50 hod. příležitost k přijetí sv. smíření ; v 18.00 hod. mše svatá 
 so 22.04. a ne 23.04. – skutek milosrdenství: v sakristii po bohoslužbách možno odevzdat postničky – prostředky ušetřené postem na pomoc (prostřednictvím Papežských misijních děl) dětem trpícím hladem  
 ne 23.04. – svátek Božího milosrdenství; příležitost k přijetí sv. smíření v Kyjovicích od 08.15 do 08.50 hod.; mše svaté v Kyjovicích v 09.00 a v Pusté Polomi v 10.30 hod. 
 pá 28.04. až ne 30.04. – víkend pro scholy v Hlučíně; holky                     a rodiče budou informováni zvláštním listem 
 so 29.04. – v 11.00 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou manželství p. Martin Mazur a sl. Jitka Vindišová 
 ne 30.04. – vyjde další číslo farního časopisu  
 pobožnost Křížové cesty bývá (nebude-li aktuálně oznámeno jinak) 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 bývají během postní doby každou středu v 18.00 hod. (ve st 05.04. v 17.00 hod.) ve farním kostele v Pusté Polomi; téma: Putujeme s Pánem Ježíšem        
 mše sv. s nedělní platností: mimořádně v Hlubočci v so 08.04.                  a 22.04. v 18.00 hod. a v Pusté Polomi v so 15.04. ve 20.30 hod.              POŽEHNANÉ VELIKONOCE!!! 
 

   Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


