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  SVATÝ DUCHU, SESTUP K NÁM 
         Svatý Duchu, sestup k nám,                       dej své světlo temnotám,                      v jasu lásky nech nás žít.                      Přijď se svými dary zas,                      otče chudých, mezi nás,                      přijď nám srdce potěšit.  

 Těšiteli, buď náš host,                               Daruj šťastný plamen svůj žij nám v srdci pro radost,                        věrným srdcím, pamatuj pro klid, kterým oplýváš.                          na nás, k nimž ses naklonil. Po práci nech oddychnout,                      Bez tebe jsme na zemi osvěž naši zprahlou pouť,                        ubozí a ztracení, setři slzy z našich řas.                               kořist pro tmu, pro omyl.                                                                                  (svatodušní sekvence)   
  DUCH SVATÝ NÁM PŘICHÁZÍ NA POMOC 
„Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit.“ (Řím 8,26) 
Ve dnech radostných a šťastných se zdá být modlitba snadná. Přesně vím, zač děkovat a o co prosit. Bez vnitřních rozporů jsem plna naděje, že všechno má své místo a svůj smysl. 
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V našich životech ale nejsou jen krásné dny, kdy se cítíme být silní                 a duchovně naplnění. Objevují se i dny, kdy jsme slabí, plni pochybností, strachu a pokušení. Dny, kdy nic nemá své místo ani smysl. Mělo by být snadné se modlit za to, abychom tento vnitřní stav opustili, a přeci není.   Nacházíme-li se pod hladinou našich slabostí, je až nemožné se nadechnout. Toneme, ztrácíme se v hlubině, nemáme sílu vyplavat, ze všech stran nás obklopuje chlad naší bolesti. Možná už nemáme ani sílu volat o pomoc.   Náš zachránce však není daleko. Je tu i ve chvílích, kdy nemáme slov, kdy nedokážeme formulovat, oč vlastně prosíme. Obklopuje nás tehdy, když nejsme schopni překročit vlastní stín a prosit o to, co je správné, protože to příliš bolí.   Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Přimlouvá se, táhne nás zpět nad hladinu k tomu, který rozumí a trpělivě čeká. Povznáší nás zpět k naději a radosti. S jeho pomocí se znovu nadechneme a Bůh, který zkoumá srdce, už ví, po čem skutečně toužíme. -BF-  Ano, potřebujeme Ducha Svatého – zosobněnou sílu Boží. Toho, který nás zvedá nad hladinu. Toho, který dává orientaci. Toho, který proměnil ustrašený hlouček apoštolů v odvážné zvěstovatele evangelia. Toho, který i v dnešní době ukazuje směr. Toho, který ve světě odcizeném Bohu dává odvahu zvednout hlavu a plout proti proudu. Není snadné věrně žít svou víru ve světě, který „válcuje“ život s Kristem. A dnes dvojnásob ne! Duch Svatý člověka pozvedá                a dává mu vzlet.  Kdo ještě nebyl biřmován, využijte možnost připravit se k přijetí svátosti biřmování! Týká se i dospělých. Více na str. 7-8.  
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 
 V minulém čísle farního časopisu jsme si mohli přečíst o tom, proč je pro nás křesťany neděle svátečním dnem. Svátečními dny jsou však také zasvěcené svátky.  Použijme přirovnání z rodinného života: Je jistě hezké, když po pracovním týdnu se o víkendu rodina může sejít spolu. Nicméně          i nejeden všední den se může stát významným. To jsou třeba svátky a narozeniny našich drahých. Přání, kytička, podání ruky či chvilka strávená u kávy jistě potěší.  I v církvi je tomu podobně. Každá neděle je svátečním dnem. Ale i mimo ni na nejeden všední den může připadnout něco významného – svátek významného světce nebo významné události z dějin spásy. Čas věnovaný Bohu (či svatému oslavenci) jistě potěší               i je.  V naší zemi máme pouze 2 zasvěcené svátky, které jsou co do způsobu a závaznosti slavení postaveny na roveň neděli. Jsou to 1. leden – Slavnost Matky Boží Panny Marie a 25. prosinec – Slavnost Narození Pána Ježíše.            Jsou to zároveň dny volna, proto je závazně slavíme jako neděli – účastí na mši svaté a svátečním klidem. Mimo to podle možností máme (není to povinnost, ale doporučuje se) slavit také tyto veliké svátky: Zjevení Páně (6.1.), Nanebevstoupení Páně (pohyblivé datum), Těla a Krve Páně (pohyblivé datum), svatého Josefa (19.3.), sv. apoštolů Petra a Pavla (29.6.), sv. Cyrila a Metoděje (5.7.), Nanebevzetí Panny Marie (15.8.), sv. Václava (28.9.), Všech svatých (1.11.) a  Neposkvrněného Početí Panny Marie (8.12.).  Slavení těchto svátků sice není závazné „pod hříchem“, ale jistě Boha i svaté potěší, když jim podle možností alespoň trochu času věnujeme, tak jako koneckonců potěší i nás třeba jen telefon nebo SMS zpráva s přáním přímo v den našeho svátku, byť je to třeba den pracovní. 
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  PTALI JSTE SE 
 
 
 
 
 
 
  Pojďme k dalšímu z vašich dotazů – opět biblickému. Shodou okolností navazuje na citát použitý výše z Řím 8,28-30: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.“ Dotaz zní: Které předem vyhlédl? Nejsme všichni děti Boží?  Nabízím opět odpověď biblisty P. ThLic. Marka Kozáka:  Kontext celého listu Řím a samotná kapitola 8 neukazuje, že všichni lidé jsou děti Boží. Tudíž Řím 8,28-30 se týká těch, kteří přijali Ducha Svatého, týká se křesťanů. 6. kapitola začíná křtem. Nepíše se, že všichni jsme pokřtěni. V 8. kapitole se pak píše: „Ti kteří se nechají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ Pak kontext celé kapitoly ukazuje, že ne všichni žijí z moci Ducha. Nemůžeme tedy říci, že všichni lidé jsou děti Boží. Děti Boží jsou ti, kteří jsou v Ježíši Kristu - Řím 8,1. V Ježíši Kristu pak jsme skrze křest - Řím 6,5.  Snad bych jen ještě dodal: Bohu jde o každého člověka. Jenže ne každý člověk odpoví. „Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.“ V této větě je řetězcem stupňovaných pojmů vyjádřen celý proces životní cesty věřícího křesťana. Bůh ví od věčnosti o těch, kteří svou otevřeností odpoví na volání Boží lásky a otevřou se pro přijetí Boží přítomnosti ve svém životě. A Bůh je touto cestou provede, dá jim prostředky potřebné ke spáse a sám dovrší jejich životní cestu.     -z- 
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    NÁBOŽENSTVÍ ANEB VZKAZ ODROSTLÉHO KLUKA 
 
 
 
 
 
 
   Jako malé děti jsme se doma modlili pravidelně zásvětnou modlitbu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pamatuji si na pocity, které ve mně jako malém klukovi svolávání na společnou večerní modlitbu vyvolávalo, a nebyly nejpříjemnější. Moje reakce na svolávání zase asi nebyly příjemné mým rodičům.  A přesto už tehdy jsem vnímal (i když samozřejmě nedal najevo), že toto večerní společné sejití se k modlitbě je nějak důležité, a když rodiče z nějakých důvodů opomněli nás svolat, jakoby něco k úplnosti dne chybělo. Samozřejmě, že jsme je neupozornili a naopak rádi se vyhnuli této večerní „proceduře“.  Dnes jsem rodičům velice vděčný za jejich odvahu zápolit každý večer s našimi rozmary a leností a pravděpodobně až na věčnosti se dozvíme, nakolik právě tyto večerní modlitby formovaly naše budoucí životní směřování. Milujte duše svých dětí a dejte jim včas dobrý pokrm                        a nenechte se oklamat protesty jejich dětské nezralosti. o. Šebestián Smrčina  A co platí o péči v rovině modlitby, jistě platí také o péči v rovině vzdělávání ve věcech víry a života z ní. Moc prosím rodiče: Nezapomeňte děti, i ty nejstarší, opět přihlásit do náboženství.                 I tím rodiče dávají dětem signál, co je či není v životě důležité. 

Přihlášky do náboženství dostanou školáci navštěvující ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích ve škole v prvních dnech vyučování. Jsou také k dispozici u vašeho faráře a na webových stránkách farnosti. Odevzdejte je, prosím, nejpozději do neděle 10. září svému faráři po bohoslužbách v sakristii nebo třídním učitelům ve škole.                         A prosím: Nezapomeňte včas zařídit vyučování náboženství i těm, kteří navštěvují školy jinde. 
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  VYHRŇME SI RUKÁVY - ZAČÍNÁME 
Jako každoročně tak i letos začněme školní rok prosbou o Boží požehnání. Společná mše svatá pro všechny obce farnosti na zahájení nového školního roku s žehnáním školních pomůcek bude pro děti, mládež a všechny, kteří je novým školním rokem budou provázet, ve farním kostele v Pusté Polomi v neděli 03.09. v 10.30 hod. 
Pojďme skrze svátost smíření odstranit překážky a dovolme Ježíši, aby žehnat mohl. Příležitost k přijetí svátosti smíření pro školáky                a všechny, kteří je novým školním rokem budou provázet, bude takto: 

 Schůzka rodičů a vedoucích farních aktivit se již tradičně uskuteční na faře o první neděli v září, tedy v neděli 3. září v 18.00 hod. Přijďte ze všech obcí naší farnosti! Využijte možnosti ovlivnit, jak budou vaše děti a vaši mládežníci školní rok prožívat a přijďte nabídnout své síly!   
  BIŘMOVANCI, HLASTE SE! 
 A letos pro mládežníky (a samozřejmě také pro dospělé!) též pozvání k přípravě na přijetí svátosti biřmování. Není to nadstandard, jak se možná mnohým zdá. Svátost biřmování je standard a jako dospělí křesťané jsme vázáni tuto svátost přijmout. 

P. Polom St 06.09.: 17.15 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt 07.09.: 17.15 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 08.09.: 17.15 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
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Duchovní důvody proč tuto svátost neminout, jsou na str. 2-3. Pohrdat touto svátostí by znamenalo pohrdat silou, kterou potřebujeme, a kterou nám Bůh nabízí. Nezapomeňme též, že i pro službu křestního kmotra je biřmování nutným předpokladem.  Pozvání se týká mladých od 16 let (pokud navštěvovali náboženství po dobu celé docházky na ZŠ, tak od 15 let či od 9. třídy), ale také všech dospělých, kteří ještě tuto svátost nepřijali.  Přihlášky je možno vyzvednout si po bohoslužbách v sakristii nejpozději do neděle 24. září. Vyplněné je přijďte osobně odevzdat při krátkém rozhovoru s farářem v sobotu 30. září kdykoliv v době od 08.00 do 12.00 hodin. Pak již začne příprava.   Vlastní příprava bude probíhat dlouhodobě, ale velmi zvolna. Budeme se setkávat pouze asi 1 x za 2 týdny (mimo prázdniny)                   o sobotách ve 14.00 hod. po dobu asi jednoho a půl roku. Během přípravy se zaměříme na 3 sféry: na život s Ježíšem, na aktivní zapojení do života církve a také na rozumové poznání Božích věcí               a života z víry. O čem si při společných setkáních budeme vyprávět?  
 o rozumových základech víry (o tom, čemu věříme                  a proč a že to má rozumové důvody),  
 o Bibli (o jejím obsahu a Božím slovu, které je v ní obsaženo), 
 o tom, jak to funguje v církvi (o svátostech, které přijímáme, o tom, jakou mají hodnotu, co s námi dělají,             jak se na ně dobře připravit a jak je dobře prožít),  
 o tom, jak to funguje nebo má fungovat v životě křesťana               (o Desateru Božích přikázání, o jeho hodnotě i obsahu).  Co dodat? Snad i to, že tuto přípravu lze pojmout také jako přípravu na křest či na 1. svaté přijímání v adolescenci či dospělosti. Vyzvedněte si přihlášky co nejdříve! Těším se na vás!       
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  FARNÍ RADA KONČÍ A ZNOVU ZAČÍNÁ 
 Pětiletý mandát členů Farní rady k 30. září 2017 končí. Moc děkuji jejím členům za jejich čas, síly i schopnosti, které naší farnosti věnovali, a to zcela bez nároků na odměnu. Bez nich by mnohé, co se v uplynulých pěti letech podařilo prožít i vybudovat, jistě nebylo. Ale je třeba jít dál. Před „novým rozdáním karet“ si zopakujme: Farnost bude taková, jakou si ji farníci udělají. Jednou z forem aktivního zapojení laiků (nekněží) do života farnosti je i Farní rada (dále jen FR). Ta se skládá ze dvou částí: z ekonomické rady                   a pastorační rady. Jak vyplývá z názvu, ekonomická rada pomáhá faráři ve správě majetku a v ekonomických záležitostech, pastorační rada je nápomocná v dalších činnostech důležitých pro péči o lidské duše a o běžný chod farnosti. Kněz má mít k dispozici ekonomickou (a podle možností i pastorační) radu, která zná potřeby farnosti, předkládá a zvažuje návrhy řešení těchto potřeb a naplňuje přijaté úkoly. FR je pouze poradním a výkonným orgánem, farář pak jako statutární zástupce nese plnou zodpovědnost za to, že vše, co se rozhoduje či plánuje, je v souladu s Božími, církevními i státními předpisy. Ekonomická rada je povinná, ustanovení pastorační rady závisí na vůli faráře. FR je stanovena na dobu určitou a zaniká po uplynutí této doby nebo s odchodem faráře, který ji ustanovil.  Jak tedy dále? Přestože farář může jmenovat členy FR i bez volby – pouze na základě vlastního uvážení, pro větší sílu mandátu zajímá vašeho faráře váš názor. V běžných volbách do parlamentu či zastupitelstev bývají připraveny kandidátky               a voliči z nich vybírají. Při ustanovování FR tomu bude opačně: Farníci dají v hlasování návrhy jmen těch, kteří s naší farností žijí                 
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a kterým důvěřují, a tito lidé pak budou osloveni s prosbou, aby tuto důvěru přijali a stali se členy FR. A teď konkrétně:  EKONOMICKÁ RADA  Ekonomická rada se MUSÍ skládat z odborníků v oboru. Podle stanov biskupa ostravsko-opavské diecéze členy ekonomické rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi                  a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných podle potřeb vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší se dobrému jménu ve farnosti. Minimální počet členů ekonomické rady jsou 3, maximální 5. Proto žádám vás všechny, abyste kdykoliv průběžně písemně, SMS zprávou (tel. č. 603 368 922) nebo mailem (rkf.pustapolom@doo.cz) do 17. září 2017 podávali návrhy vhodných ODBORNÍKŮ. Berte, prosím, v potaz také jejich přiměřené zdraví a dostatek fyzických i psychických sil, které jsou pro tuto službu potřebné. Z nich či z odborníků, kteří jsou faráři již známí, pak budou jmenováni členové ekonomické rady tak, aby bylo mezi nimi zastoupeno co nejširší spektrum jmenovaných odvětví. Ideálem by bylo, kdyby každá obec naší farnosti měla v ekonomické radě jednoho člena.  PASTORAČNÍ RADA   Pastorační radu farnosti by pak měli tvořit ti, kteří jsou v jednotlivých obcích farnosti „tahouny“ pastoračních                          a provozních záležitostí. Budeme postupovat podle těchto pravidel:  
 Nikdo k volbě není nucen – ať se jí účastní pouze ti, kterým záleží na tom, aby dali svůj hlas tomu, komu důvěřují a kdo bude – dle jejich názoru – pracovat k blahu farnosti jako dobrý zástupce ostatních farníků. 
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 Volit může každý dospělý člen farnosti a každý, kdo s naší farností pravidelně intenzívně žije (týká se také Budišovic). 
 Rovněž zvolen může být pouze dospělý člen farnosti a každý, kdo s naší farností pravidelně intenzívně žije (týká se také Budišovic). 
 Volba nových rad proběhne v  neděli 17.09. po bohoslužbách, v Podvihově v kapli v sobotu 16.09. po modlitbě sv. růžence, která začne v 18.00 hod.  
 Volba je anonymní. 
 Každý, kdo se chce volby zúčastnit, si doma připraví lístek se jmény 4 farníků své obce, kterým nejvíce důvěřuje. Také nemocní mohou po někom lístek poslat. 
 V den volby po mši svaté lístky se jmény kněz osobně vybere. Volba bude ihned vyhodnocena a její výsledky zapsány                            a oznámeny. 
 V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 5 navržených kandidátů                  s nejvyšším počtem hlasů se stane adepty na členství v radě místní kaple.  
 V Pusté Polomi 5 navržených kandidátů s nejvyšším počtem hlasů (týká se případně též budišovických) se stane adepty přímo na členství v pastorační radě.  
 V dalších dnech budou zvolení kandidáti dotázáni, zda svoji volbu přijímají. V případě zamítavého stanoviska zvoleného kandidáta postupuje na jeho místo další v pořadí. 
 5 navržených pustopolomských (případně též budišovických) kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kteří svou volbu přijmou, bude jmenováno členem pastorační rady. 
 Po ustanovení členů rad kaplí v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově členové těchto rad zvolí mezi sebou zástupce své obce do pastorační rady celé farnosti, a to podle poměrového klíče odpovídajícího počtu víru praktikujících věřících v jednotlivých obcích: Kyjovice – 3 členové, Hlubočec a Podvihov 2 členové. 
 Dle okolností farář kromě zvolených členů může do pastorační rady nezávisle na počtu hlasů jmenovat další členy, kteří 
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jedinečným a výrazným způsobem farnosti významně slouží. Toto právo může zůstat nevyužito. 
 Výsledky voleb a skutečnost, zda-li navržení kandidáti svou volbu přijali, budou oznámeny při bohoslužbách v neděli 24.09., v Podvihově v kapli v sobotu 23.09. po modlitbě sv. růžence, která začne v 18.00 hod.   
 V neděli 01.10. členové ekonomické i pastorační rady při mši svaté ve farním kostele v 10.30 hod. složí slib a dostanou jmenovací dekret k 01.10. 2017 na dobu pěti let. Seznam členů Farní rady bude následně odeslán otci biskupovi. 
 Členové rad kaplí slib neskládají.  Ještě jednou děkuji za pomoc všem, kdo k dobru farnosti ať už ve farní radě či mimo ni pracovali. Kéž nové volby a nová jmenování se stanou novým větrem do plachet korábu církve v naší farnosti!                  A prosba na závěr: Ne každý bude zvolen či jmenován do farní rady. Ale k práci pro farnost je zván každý. Moc o to prosím! A moc prosím ty, kteří zvoleni budou: Pokud k tomu nemáte opravdu extrémně závažný důvod, nezklamejte důvěru farníků hned v počátku tím, že byste své jmenování odmítli! Těším se na spolupráci!   
  ČÍM ŽIJEME 
 Pojďme se opět ohlédnout zpět. Čím jsme žili koncem jara              a v létě? V neděli 21. května se ve farním kostele uskutečnil krásný varhanní koncert Pavla Pískovského. Byl to koncert benefiční a měl podpořit stavbu Komunitního centra, stejně jako následný prodej výrobků našich skautů. Celkový výtěžek činil hezkých 10.916 Kč. Pán Bůh odplať všem, kdo se zapojili, i všem dárcům! 
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Další hezkou akcí byla v pátek 9. června Noc kostelů, kterou nás letos provázeli svatí – naše vzory v nebi i zde na zemi. V rámci programu pro děti v kapli v Hlubočci byl dokonce zbudován Karlův most! V neděli 11. června následovala ještě Cyklojízda Noci kostelů. Dík patří všem, kdo připravili hezký program, a také výstavku výtvarných prací na výše zmíněné téma, kterou si se zájmem prohlíželi nejen návštěvníci Noci kostelů či cyklojízdy, ale také účastníci bohoslužeb a též žáci místní ZŠ při návštěvách našeho kostela. Moc krásný byl rovněž koncert ministra zemědělství Mariana Jurečky a jeho hostů v neděli 25. června. Stál za to! Kombinace příčné flétny, hoboje, tuby a varhan je unikátní. Koncert byl taktéž benefiční a pomohl na Komunitní centrum vybrat 30.630 Kč. Následné dary ke dni 9/8 2017 pak činí ještě dalších 22.000 Kč. Pro sakristii kyjovické kaple byl koncem června vyroben                    a předán zcela nový nábytek, který bude po úpravách sakristie do ní instalován na podzim. Školní rok byl zakončen tradiční mší svatou a táborákem                  a hurá na prázdniny! Děti už byly farními i školními výlety „převýletovány“, a tak diecézního setkání na Prašivé se tentokrát účastnilo jen pár rodin ve své režii. Obnovuje se i fara. Děkujeme manželům Ondrovým za červencový dar nábytku do „setkávací místnosti“ na faře. Po podřezání kaple v Hlubočci nám stále vlhla spodní část omítek, které začátkem července realizační firma opravila. Více než 100 farníků také letos na přelomu července a srpna přijalo svátost pomazání nemocných jako pomoc v nemoci a ve stáří. Dvacítka mladých se taktéž na přelomu července a srpna zúčastnila farního tábora v Kujavách u Nového Jičína. Příjemná zpráva přišla z ministerstva zemědělství. Vyšly obě naše žádosti a dostali jsme dotaci přes 250.000 Kč na opravu soklu farního kostela a na opravu kapličky u fary. Podmínkou je ovšem doložit téměř 110.000 Kč ze svého. Tak zas bude penízky kam dávat. 
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  INFORMAČNÍ SERVIS           VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na opravy*                             05/2017 6.122   3.950    1.816 
Na TV Noe                        05/2017 6.633 10.630    1.800 
Na Diecézní charitu                   06/2017     4.750   4.011    1.350 
Na opravy*                      06/2017 8.782   4.600    2.240 
Na Komunitní centrum          07/2017 9.130   7.700    1.926 

* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum 
 Výnos postniček pro PMD na podporu dětí trpících hladem: 5.058 Kč  

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 so 02.09. – děkanátní pouť do Hrabyně za obnovu rodin a nová duchovní povolání; program v Hrabyni: 16.00 hod. – modlitba sv. růžence, 17.00 hod. – adorace; 18.00 hod. – mše svatá s otcem biskupem Františkem 
 ne 03.09. – v 09.30 hod. na faře nácvik scholy 
 ne 03.09. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá  na zahájení školního roku s žehnáním školních tašek a pomůcek 
 ne 03.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích aktivit ve farnosti – viz str. 7 
 st 06.09. až pá 08.09. – svátost smíření na začátku školního roku – viz str. 7 
 čt 07.09. – v 17.15 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
 čt 07.09. – v Hlubočci mimořádně po večerní mši svaté návštěvy nemocných 
 pá 08.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi, Kyjovicích a Podvihově  
 so 09.09. – v 11.00 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou křesťanské manželství p. Martin Halfar a sl. Pavlína Vaňková  
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 do ne 10.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství – viz str. 6 
 od ne 10.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2017 v Pusté Polomi 
 so 16.09. a ne 17.09. – volby do farních rad – viz str. 9 až 12 
 ne 17.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy 
 ne 17.09. – v 09.00 hod. v Kyjovicích při mši svaté slavnost  Výročí posvěcení kaple 
 st  20.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady (staré) 
 pá 22.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 so 23.09. – jubileum Fatimy v katedrále v Ostravě – viz str. 16 
 so 23.09. a ne 24.09. – oznámení výsledků voleb do farních rad – viz str. 9 až 12 
 ne 24.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na vybudování Komunitního centra 
 do ne 24.09. – vyzvedávání přihlášek k přípravě na sv. biřmování – viz str. 7 a 8 
 čt 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svaté v Pusté Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích příležitost k přijetí sv. smíření až po mši svaté 
 pravděpodobně pá 29.09. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy (sledujte v ohláškách) 
 so 30.09. – od 08.00 do 12.00 hod. na faře odevzdávání přihlášek k přípravě na sv. biřmování – viz str. 7 a 8 
 pravděpodobně ne 01.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy (sledujte v ohláškách) 
 pravděpodobně ne 01.10. – 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 (sledujte v ohláškách) 
 ne 01.10. – v závěru mše sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi slib členů nové Farní rady 
 ne 01.10. – vyjde další číslo farního časopisu 
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JUBILEUM FATIMY 
 Všichni jste srdečně zváni oslavu Jubilea Fatimy v ostravské katedrále v sobotu 23. září 2017.   PROGRAM:                         10.00 hod. slavnostní zahájení                     a přivítání sochy Panny                     Marie Fatimské 

 10.30 hod. pontifikální mše svatá 
 12-14 hod. osobní ztišení v modlitbě                      a meditaci - poselství                        Fatimy 
 14.00 hod. modlitba sv. růžence                     a promluva na téma                    „Fatima naše naděje“ Obnova zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 
 Slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské                   se zakončením v katedrále  
 Te Deum a svátostné požehnání 
 

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


