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  Kdo se modlí, nikdy není sám. 
 
 (papež Benedikt XVI.) 
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  NA (NEJEN) PRÁZDNINOVÉ CESTY 
Ondra zahlédl ceduli obce                       a podíval se na tachometr - skoro osmdesát. Nejvyšší čas zpomalit! Pozdě, už vjel do vesnice! Je tam policejní hlídka a dává znamení, aby zastavil. Policista přichází s blokem v ruce k jeho autu.              „No nazdar!“, povzdechl si Ondra. Ale to je, tuším, Honza, nebo ne? V uniformě vypadá trochu jinak, než v civilu. Opravdu je to Honza, bývalý spolužák. Ve škole jsme kamarádili, i když se mi zdál trochu zvláštní, chodil totiž do kostela.  „Ahoj Honzo, to je náhoda, že se vidíme!“ Ondra chtěl celou věc zlehčit. Honza nehnul ani brvou: „Ahoj Ondro!“ - „Víš, Honzo, letím konečně z práce domů a asi jsem to přehnal! Už se těším na rodinku, vždyť to znáš.“ Policista Honza se zdál jaksi nesvůj: „Ano znám.“ Ondra pokračoval: „V poslední době jsem jezdil z práce dost pozdě, tak jsem to chtěl manželce a dětem trochu vynahradit. Konečně jsem chtěl jednou přijet včas... a už jsem byl myšlenkami na zítřejším rodinném výletě. Kolik jsi mi naměřil?“ „Sedmdesát osm.“ „To není možné! Vždyť jsem ubral, když jsem vjížděl do vesnice.“ Ondřej se při každé nové pokutě vymlouval o něco lépe, ale dnes mu to jaksi nešlo.  Celý červený civěl na přístrojovou desku. Honza cosi usilovně psal do bloku. Proč nechce vidět řidičák a další papíry? Ondra se rozhodl, že to zkusí usmlouvat. Vždyť nakonec, Honza je jeho známý! „Honzo, je to na tobě. Vím, že jsem porušil dopravní předpisy, ale nedalo by se tentokrát přivřít jedno oko?“ Honza jakoby neslyšel, stále jen psal. Potom vytrhl papír z bloku a podal ho Ondrovi. Ten jen zklamaně zamumlal: „Tak díky!“ Honza ho však už neslyšel, otočil se a bez jediného slova se vracel k policejnímu autu. 
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 Ondřej, trochu zmatený, zůstal sedět v autě a čekal, co se bude dál dít. Když Honza nasedl do auta, Ondra se podíval na papír složený v ruce a otevřel ho. Byl zvědavý, kolik ho to bude tentokrát stát... Co, to má být vtip? Nebyl to žádný pokutový blok! Byl to jen perem popsaný list papíru! A v něm bylo napsáno:  „Víš, Ondro, měl jsem dceru. Když měla pět roků, zahynula při dopravní nehodě. Ten chlap jel velmi rychle. Dostal pokutu, byl               i odsouzený, odseděl si pár let. Už je volný, a může obejmout svoje dvě dcery. Já jsem měl jen jednu a budu jí moci obejmout až v nebi. Tisíckrát jsem se pokoušel tomu chlapovi odpustit. Možná se mi to už konečně podařilo, ale na Evičku stále myslím, i teď. Dávej si opravdu pozor na rychlost. Můj malý syn je to jediné, co mi ještě zbylo. Honza.“  Ondra se otočil, ale policejní auto se už rozjelo a rychle se vzdalovalo. Díval se za ním, dokud mu nezmizelo z očí. Chvíli zůstal sedět a přemýšlel o Honzovi, Evičce, Bohu a věčnosti. Přijel domů                  a vroucně objal svou ženu a děti.  Život je nesmírně drahý. Zacházej s ním velmi opatrně. A to nejen se svým životem. Jezdi opatrně a s ohledem na ostatní. Nikdy nezapomeň, že auto se dá koupit, ale lidský život nikoliv! BTM  
  NA CESTĚ S BOHEM 
 V minulém čísle farního časopisu jsme otevřeli otázku                   3. přikázání: Pomni (pamatuj, nezapomeň), abys den sváteční světil! Které to vlastně jsou ty sváteční dny? Především neděle. Jenže:  Bible mluví o sedmém dni. Pro někoho je možná s podivem, že věřící lidé Starého zákona slavili jako sváteční den sobotu. Avšak zcela logicky: Měli totiž jiné počítání týdne, než na které jsme dnes 
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běžně zvyklí my. Týden začínal nedělí a posledním – sedmým, svátečním – dnem byla sobota.  Jen tak pro zajímavost: Víme, že Pán Ježíš vstal z mrtvých v neděli. Všimli jste si však někdy toho, jak evangelium (Mt 28,1n) mluví o tom, že „po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu“ přišly ženy ke hrobu, kde se dověděly o Ježíšově vzkříšení? Ano, byla to neděle a podle židovského počítání týdne byla prvním dnem v týdnu. Sobota byla posledním, sedmým, svátečním dnem.  Od doby Starého zákona se mnohé změnilo. Nejen počítání týdne, na které jsme dnes běžně zvyklí. Především právě v neděli vstal Ježíš z mrtvých, což považujeme za největší událost v dějinách spásy. Z úcty k Ježíšovu vzkříšení začali křesťané již záhy slavit jako sváteční den neděli. Můžeme říci, že každá neděle – to jsou vlastně Velikonoce v malém. Každá neděle je připomínkou a oslavou Ježíšova zmrtvýchvstání, které je zárukou i našeho vzkříšení. A to už opravdu je za co děkovat a co slavit…  
  PTALI JSTE SE 
 Po malé přestávce opět k dalšímu dotazu – opět biblickému. Pozastavuje se nad veršem 1Tim 5,20: Ty, kteří hřeší, KÁREJ PŘEDE VŠEMI, aby se báli i ostatní.  
 Je otázkou, jak to koresponduje s Ježíšovým slovem, které nacházíme v evangeliu (viz Mt 18, 15-17): Když bratr zhřeší, napomenout jej nejprve mezi čtyřma očima; pokud to nepomůže, přibrat si k tomu jednoho nebo dva svědky, a nepomůže-li ani to, říct to církvi.  Domníval jsem se, že text 1Tim 5,20 se nachází v oddílu                  o starších a je to psáno biskupu Timotejovi, takže – řečeno dnešní mluvou – je tu řeč o napomínání představených církve (kteří mají 
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velkou zodpovědnost) ze strany biskupa. A toto bych rozlišoval od vzájemného bratrského napomenutí, o němž mluví Mt 18,15-17.  Poprosil jsem o názor také biblistu P. ThLic. Marka Kozáka. Ten odpovídá: „Jedná se o praktickou radu danou sv. Pavlem, psanou především pro komunitu Timoteje. Vnímám to tak, že tato rada je extrémní. Je třeba si uvědomit, že v prvotní církvi často měli věci společné a být křesťanem pro ně znamenalo všechno. Je ale těžké srovnávat tehdejší dobu s tou dnešní. Asi by nešlo, aby biskup veřejně napomínal přede všemi někoho za daný hřích. Abych to shrnul: 1Tim se týká dané komunity, evangelijní rada je univerzální         a týká se všech.“ Snad jen malý dovětek: Každé napomenutí (i to otcovské i to bratrské) – včetně jeho formy – má smysl jen tam, kde opravdu může pomoci k nápravě bližního. Kdyby mělo být jen „šlapáním slona v porcelánu“, tam by jistě smysl nemělo.   
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 

 Kam vyrazit o prázdninách? Třeba na Svatý Hostýn, který je nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem na Moravě. Webové stránky www.hostyn.cz nabízejí nejen aktuality, pořad bohoslužeb, poutní kalendář či nabídku duchovních cvičení. Naleznete zde také třeba E-shop, rezervaci ubytování, elektronickou podobu časopisu Listy Svatohostýnské, průvodce duchovním životem církve, ale též obyčejné turistické informace. Neodmyslitelnou součástí stránek jsou také živé kamery přenášející aktuální dění před bazilikou                       i v bazilice a možnost sledovat bohoslužby v přímém přenosu i ze záznamu. Podívejte se! 
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  INFORMAČNÍ SERVIS           POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
  čt 03.08. – v 17.15 hod. v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 pá 04.08. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 04.08. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická adorace a sv. smíření 
 st 09.08. – v 11.00 hod. v kapli v Kyjovicích uzavřou křesťanské manželství p. Mariusz Szymanski a sl. Petra Matkovská  
 pá 11.08. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 
 ne 13.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na vybudování Komunitního centra na místě stávající orlovny  
 út 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše svaté v Kyjovicích v 09.00 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod. 
 pá 18.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 čt  24.08. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 ne 27.08. – vyjde další číslo farního časopisu  
  CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE           Všem, kdo zamýšlejí zúčastnit se Celostátního setkání mládeže v Olomouci ve dnech 15.-20. srpna, a také ostatním, které by to mohlo oslovit, nabízíme na poslední straně Přístavu podrobný program, který je nesen mottem „Nebojte se!“ Téma je to i pro 
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dnešní dobu velmi důležité. Povzbuďte mladé k účasti! Na sobotu 19. srpna je připraven program pro celé rodiny. Jste zváni!                       Více informací na www.olomouc2017.signaly.cz.  Zde malá ochutnávka z programu pro mládež i pro celé rodiny:  
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 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


