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  (NE)MÁM ČAS 
Ježíš řekl: "Jeden člověk chystal velkou hostinu a pozval mnoho hostů. Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby vyřídil pozvaným: ´Pojďte, už je připraveno!' A najednou se začali všichni vymlouvat. První mu vzkázal: ´Koupil jsem polna ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.' Druhý řekl: pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.'vzkázal: ´Oženil jsem se, a proto nemohu přijít'.“ (Lk 14,16 Je nedělní ráno. Či všední večer? Zvony svolávají na mši svatou… Nemám čas – musím podnikat! Nemám čas – musím pracovat! Nemám čas – musím studovat! Nemám čas – musím odpočívat! Nemám čas – musím se věnovat vnoučkům! Nemám čas – musím se věnovat přátelům!  Nemám čas – musím dohnat, co jsem nestihl!          Přijdou dlouhé zimní večery.Do večerní tmy se rozzáří kostelní okna.Babička sedí u okna doma,  hledí ke kostelu a utírá slzy:Mám čas, ráda bych šla, ale už nemůžu… 

 Važme si každé mše svaté,  na které můžeme být. Co my víme, jak dlouho ještě… 
(podle P. Aloise Pekárka)

velkou hostinu a pozval hostů. Když byl čas k hostině, poslal svého služebníka, aby Pojďte, už je připraveno!' A najednou se začali Koupil jsem pole, a musím se na ně jít podívat, prosím tě, omluv mě.' Druhý řekl: ´Koupil jsem pět párů býků, a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, omluv mě.' A jiný (Lk 14,16-20) 

dlouhé zimní večery. Do večerní tmy se rozzáří kostelní okna.  : 

 
Co my víme, jak dlouho ještě…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (podle P. Aloise Pekárka) 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dnes ještě naposled zůstaňme u 2. přikázání Desatera. Nezaškodí povědět si něco málo o slibech daných Bohu.    Slib je určité čestné slovo, kterým se Bohu zavazujeme k vykonání něčeho dobrého. Samozřejmě nejkrásnější slib je takový, který je úkonem čisté lásky k Bohu, kdy se člověk před Bohem dobrovolně zaváže k něčemu, co nemusí, prostě proto, že má Boha  rád.    Jenže může to být i jinak: Když někomu začne „téct do bot“, leckdo se pustí do vyjednávání s Bohem: „Bože, když - tak...“ – „Když operace dobře dopadne, když mi pomůžeš najít práci, když vnuk tu havárku přežije, … - tak: Budu chodit každou neděli na mši svatou, budu se věnovat nemocným, budu každý měsíc chodit ke svaté zpovědi, budu se pravidelně modlit, denně udělám aspoň jeden dobrý skutek, přestanu kouřit, udělám něco pro farnost…“    Ať už tak či onak – ať už je slib úkonem čisté lásky či důsledkem „vody v botách“, má být čestně naplněn. I děti to vědí, že sliby se mají plnit. Platí-li to o závazcích vůči člověku, tím spíše to platí o závazcích vůči Bohu.   A to může být příležitostí k našemu zpytování svědomí. Přece jen: Neslíbil jsem Bohu někdy něco? Splnil jsem to? Nebo Bůh stále čeká? A v tom případě: Nebylo by dobré se k tomu slibu alespoň teď „postavit čelem“?     
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  PTALI JSTE SE 
 K dalšímu z vašich biblických dotazů. Zaráží se nad úryvkem z 1. listu sv. apoštola Pavla Timotejovi, kde jsou ve 3. kapitole vyjmenovávány „parametry“ a vlastnosti, jimiž by biskup měl oplývat. Je mezi nimi uvedeno také, že „biskup má být jen jednou ženatý“.  Povinný celibát (latinsky coelebs = svobodný) kněží je specifikum Římskokatolické církve, které vzbuzuje bouřlivé polemiky už velmi dlouho, především však v posledních desetiletích. Od počátku církve tomu tak ale nebylo.   Pro zajímavost: Je-li v evangeliu řeč o uzdravení Petrovy tchyně, znamená to, že Petr (první papež) musel být ženatý. Nechci se zde pouštět do polemik, zda-li Petr ve chvíli, kdy jej Ježíš povolal za apoštola, ještě v manželství žil, či jestli už byl třeba bezdětným vdovcem. Jisté ale je, že od svého počátku církev celibát u biskupů                   a kněží striktně nevyžadovala. Spíše jej doporučovala, aby zasvěcené osoby mohly celým a nerozděleným srdcem sloužit Pánu (viz např.                1 Kor 7, 32-33). Nebyla to ale podmínka. Nebylo překážkou být ženatým knězem či dokonce biskupem.  Dá se říct, že v prvním tisíciletí situce v církvi ohledně celibátu postupně „nazrávala“, zatímco na počátku druhého tisíciletí byl celibát pro zasvěcené osoby ustanoven jako povinný. A tak je tomu dodnes. Určitě nezaškodí si připomenout, že Ježíš Kristus ujistil apoštola Petra o tom, že i samotná nebesa budou akceptovat zákony a přikázání prvního papeže, Petra, a později i jeho nástupců: „Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ (Mt 16,19)  Povinný celibát biskupů a kněží je tedy pozdějším ustanovením církve, ke kterému dal církvi mandát sám Ježíš. Není vyloučeno, že i toto ustanovení se jednou změní. Církev má moc nejen „svázat“ a i „rozvázat“. Zatím to k tomu ale nejspíš nesměřuje. 
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        TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
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U kapličky svatého Antonína na Záleští v Pusté Polomi se každoročně v červnu setkávají věřící, aby si vymodlili přímluvu za nalezení všeho, co snad není definitivně ztraceno a vzpomněli památku Ondřeje Jana Odperly. 
Ten tichý kout lesa by mohl být poutním místem celé farnosti -           i s procesím, protože jiná příležitost už není. Staré korouhve jsou ztraceny, takže je to schůzka místních, převážně těch v druhé polovině života. Pravda, někdy se přidají cyklisté i pěší výletníci z okolí, prohodí pár pochvalných slov na adresu půvabné barokní kapličky, přečtou příběh místního kněze z 18. stol., který byl zde smrtelně zasažen bleskem a pokračují svou cestou.  
Rok 1712 a 1713 je v nejstarší pustopolomské matrice zapsán krásným kaligrafickým písmem. Právě v této době od 10. června 1711 až do své nečekané smrti dne 28. července 1713 zde sloužil Ondřej Jan.  
Ten, kdo zapisoval narození a úmrtí těch let i smrt svého faráře,  byl zřejmě jeho kaplan František Karel Josef Quissek, rodák z Příbora. Po smrti Ondřeje Odperly se stal farářem a „farářoval“  v Pusté Polomi  13 let. 
Oceňujeme a jsme potěšeni pozorností badatelů Slezského muzea v Opavě, že jako jedni z mála nezapomínají na staré časy v Pusté Polomi a pravidelně informují o historii naší farnosti ve svých nejkrásnějších publikacích.  
Ne bez důvodu Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. publikoval v r. 2013                      v reprezentativním katalogu o církevním a náboženském životě ve Slezsku zmínku o našem knězi. Upozorňuje na fakt, že Ondřej Jan nebyl knězem v Pusté Polomi jen několik dní, ale jak eviduje děkanská kronika, sloužil zde  přes dva  roky.  Připomíná, že ostatky zesnulého kněze jsou uloženy v kryptě pod hlavním oltářem v kostele sv. Martina. To platí i o ostatních kněžích z 18. a 19. stol., kteří v Polomi sloužili. 
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Vstupujeme do farního kostela s velkou úctou a není případné zde bušit do tamboru, nebo přistupovat před oltář ve sportovních dresech či tančit, třebaže by se jednalo o děti předškolního věku.  
„Děcka poďme!“ Kolikrát jsem v posledních letech slyšel toto slovní spojení  a ptal se, jak se asi poslouchá těm, co se pomalu dostávají „mimo mísu“.  Staré korouhve jsou v plamenech a těm dnešním mladým nedělá problém prohodit anglicky: No Church for Old Men (Tahle církev není pro staré).      Petr Stoniš  
Poznámka: Tento příspěvek vyjadřuje pouze názor autora  
    ČÍM ŽIJEME 
 A jaký byl měsíc květen v naší farnosti? Lapidárně by se dalo říct: „Vylezlo sluníčko, vylezli jsme taky.“   A tak jsme letos 1. května s necelou třicítkou dětí                                 a mládežníků z náboženství a se třemi dospělými vedoucími (vyučujícími) vyrazili do Davidova mlýna ve Starých Těchanovicích. Hlavním cílem výletu bylo Lanové centrum. Malé děti neúnavně dováděly na méně náročných atrakcích ve "Vodníkově ráji", zatímco všichni starší 10 let se i s paní učitelkou vydali do korun stromů při zdolávání náročné a adrenalinové "Mlynářovy cesty". Nejprve dostali od vyškolené instruktorky několik úvodních informací a na zkušebních překážkách, ještě pevně spojeni se zemí, se naučili jistit a bezpečně překonávat jednotlivé úseky. (Jen tak pro zajímavost: Paní instruktorka se s námi podělila o zkušenost, že ona nikdy do náboženství nechodila, a nyní studuje vysokou školu - nějaký humanitní obor, kde dané informace potřebuje, a musí se je teď "šrotit".) Následně se již mladí směle vydali do korun stromů. 
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Všichni prokázali odvahu a sílu, někdo možná musel překonat                        i strach či sám sebe. Ale zvládli to úplně všichni. Na konci cesty se poslední překážkou svezli na ostrov uprostřed rybníka a pak už si jen užívali krásný pocit lehce unaveného těla a radosti z hezkých zážitků. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení a někteří si odváželi domů               i čerstvě a vlastnoručně ulovenou štiku.  O týden později se rodiny naší farnosti rozhodly vystěhovat starou orlovnu a připravit ji tak na bourací práce. A ruce přiložili                  i mládežníci. Vždyť zvláště jim (a jednou snad i jejich dětem) by nové Komunitní centrum mělo sloužit… Pozdě, ale přece, jsme pak ještě postavili májku a opekli špekáčky při táboráku.  V pátek 12. května, na začátku víkendu, o kterém jsme si všímali zvláště našich maminek, žáci místní ZUŠ vystoupili v našem farním kostele s programem Děti hrají a zpívají mamimkám ke Dni matek.  Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě jsme si připomínali při májových pobožnostech po celý květen, zvláště pak v sobotu 13. května slavnostní bohoslužbou a hezkou malou akademií v podání naší mládeže.  V době uzávěrky časopisu se ještě chystá poutní výlet dětí                a mládežníků z náboženství do aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou a na Svatý Hostýn. Ale o tom zase snad někdy příště.  Fotofrafie ze všech jmenovaných proběhlých akcích naleznete ve fotogalerii na webových stránkách naší farnosti.  
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 Už jste viděli stránky provozované Českou biskupskou konferencí o církvi u nás i ve světě? Tak se na ně podívejte: www.cirkev.cz. Naleznete zde zprávy o aktuálním dění v církvi, dokumenty, vzdělání i informace komu, čemu a jak se církev věnuje. 
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  NOC KOSTELŮ 2017 
Noc kostelů letos oslavíme v pátek 9. června. Jde o setkání všech lidí dobré vůle a program je určen široké veřejnosti, nejen věřícím. Kostel bude otevřen všem příchozím od 19 do 22 hodin a připravený program bude možno navštívit celý, nebo volně přicházet dle zájmu na jeho části.  Novinkou bude letos vytrubování z věže kostela, které bude možno slyšet také na prostranství kolem kostela a v přilehlém okolí. Na úvod nás bude do kostela vábit zvuk různých dechových nástrojů v podání žáků zdejší ZUŠ. Na závěr se hvězdnou nocí ponese táhlý zvuk lesního rohu v podání člena operního souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pana Víta Jančálka. Po loňské velmi hezké výstavě bude také letos po celý večer v kostele k volné prohlídce přístupná nová výstava výtvarných prací. Letos má téma „Naši svatí patroni v nebi i zde na zemi“.  Společný program zahájíme v 19:30 hodin. Otevřeme ho vážnou hudbou. Poté se ve vyprávění pana Petra Stoniše dozvíme opět něco více z historie. Vážné téma prostřídá svěží rytmická hudba, po níž bude následovat divadelní scénka. Po skončení hlavního programu zůstane kostel otevřen do 22 hodin k tiché prohlídce a možnosti setkání a rozhovoru. Na cestě domů nás bude provázet zvuk lesního rohu z věže kostela.  Ani letos jsme nezapomněli na naše nejmenší - na děti. Pro ně bude připraven zajímavý program v době od 17:00 do 18:00 hodin v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci. V době od 18 hodin bude                v kapli sv. Víta v Kyjovicích sloužena mše svatá za všechny obce naší farnosti. Těším se na setkání s vámi v pátek 9. června.  Za organizátory Vás zve Marta Pískovská 
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  CYKLOJÍZDA NOCI KOSTELŮ 
Noc kostelů bude mít letos ještě pokračování pro ty, kdo kromě kultury mají rádi také pohyb. V neděli 11. června v době od 16 do 18 hodin bude k volné prohlídce otevřen náš farní kostel                    v Pusté Polomi a také kaple v Hlubočci, Kyjovicích, Podvihově                    a Budišovicích. V kostele bude k vidění výstava výtvarných prací na téma „Svatí naši patroni v nebi i zde na zemi“. Také v kaplích můžete čekat zajímavou nabídku. Na všech těchto místech bude možno získat plánek trasy a pamětní razítka. Doufám, že počasí k nám bude přívětivé a najde se nás dost, kdo šlápneme do pedálů. Marta Pískovská 

 
  INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 

  po 29.05. – v 18.00 hod. na faře příprava rodičů k 1. sv. přijímání 
 st 31.05. – v 19.15 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 čt 01.06. – v 17.30 hod. v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 02.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 02.06. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 02.06. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická adorace a sv. smíření 
 so 03.06. – v 11.00 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou křesťanské manželství p. Ivo Škrobánek a sl. Zuzana Balejová  
 ne 04.06. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
 ne 04.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 
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s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 ne 04.06. – při bohoslužbách sbírka na Diecézní charitu 
 st 07.06. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka  
 pá 09.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 
 pá 09.06. – Noc kostelů; program viz str. 9 + příloha 
 od ne 11.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2017 v Pusté Polomi 
 ne 11.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple sv. Antonína za Pustou Polomí 
 ne 11.06. – cyklojízda Noci kostelů; viz str. 10 
 pá 16.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 16.06. – v 18.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv.  Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
 so 17.06. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. zpověď dětí; od 17.00 do 18.00 hod. příležitost k přijetí sv. smíření pro rodiny dětí a ostatní 
 ne 18.06. – při všech bohoslužbách slavnost Těla a Krve Páně 
 ne 18.06. – při všech bohoslužbách sbírka na opravy, v Pusté Polomi na vybudování Komunitního centra 
 ne 18.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se slavností 1. sv. přijímání 
 pá 23.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku společná při mši svaté v Kyjovicích v 18.00 hod. 
 ne 25.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 
 pá 30.06. – pro školáky a jejich rodiny zakončení školního roku; Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše 
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svatá; po mši svaté na farní zahradě táborák s opékáním špekáčků a s programem; špekáčky, chléb a pití s sebou!!! 
 so 01.07. – pouť dětí a rodin na Prašivou; je to volný den - zveme celé rodiny s dětmi; žáci z náboženství a rodiče budou informováni zvl. listem; ostatní si mohou list s informacemi vyzvednout u svého faráře nebo jej včas naleznou na webových stránkách farnosti; odjezdy autobusu pro všechny přihlášené: 08.15 h. – Pustá Polom, fara; 08.20 h. - Budišovice; návrat kolem 17.30 hod. 
 ne 02.07. – vyjde další číslo farního časopisu   
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  Beznadějný případ. Ptá se farář: „Juro, proč piješ?“ „Piju, abych zapomněl.“ „A na co chceš zapomenout?“ „Že piju!“   Přijde Pán Ježíš do restaurace a posadí se ke stolu. „Tam si nesedej, to je stůl štamgastů!“, upozorňuje hospodský. Pán Ježíš se přesto posadí. Přijdou tři štamgasti: jeden slepý, druhý hluchý a třetí chromý. Kupodivu Pána Ježíše pěkně přijmou mezi sebe. Pán Ježíš uvažuje, jak by se jim odměnil. Vloží ruce na jednoho a ten povídá: „Já vidím!“ Vloží ruce na druhého a ten říká: „Já slyším!“ Přijde ke třetímu a ten ucukne: „Na mě nešahej! Já mám invalidní důchod!“ 

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


