ZÁŘÍ 2020

ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM
farnost.pustapolom.cz

Z obsahu:
 Košíček ……………………………………………….…….......................02
 Školní rok 2020/2021……………..……………………………….…….. 04
 Zahájení nového školního roku ..……….………………………….. 06
 Příprava na 1. svaté přijímání …………………..………….….……. 07
 Nový školní rok pro dospělé ………………………..……….….……. 07
 Informační servis …………………………….....................…………. 09
 Škola partnerství …………........................................…………. 11
 Bavíme se s církví ………..........................................…………. 11
 Dětská stránka …………….…..…………….....................…………. 12

Klíč od nebeské brány
je možno získat jen na zemi…
(Pavel Kosorin)

KOŠÍČEK
Farao poručil všemu svému lidu: „Každého (Hebreům) narozeného
chlapce hoďte do řeky Nilu, každé děvče však nechte naživu!“
Jeden muž z kmene Levi si vzal ženu z téhož kmene. Žena počala
a porodila syna. Když viděla, jak je hezký, skrývala ho po tři
měsíce.
Poněvadž ho už dál tajit
nemohla, obstarala pro něj
papyrusový košík, vymazala
asfaltem a smolou, uložila do
něho dítě a položila do rákosí
na břehu Nilu. Jeho sestra se
postavila opodál, aby se
dověděla, co se s ním stane.
Faraónova dcera sestoupila, aby se vykoupala v Nilu, zatímco se
její služebnice procházely podél Nilu. Když uviděla v rákosí košík,
poslala svou služku, aby ho vzala. Otevřela ho a uviděla dítě, a hle
– chlapeček pláče. Bylo jí ho líto a řekla: „To je nějaké hebrejské
dítě!“ Jeho sestra řekla faraónově dceři: „Mám jít a zavolat ti
kojnou z hebrejských žen, aby dítě pro tebe kojila?“ Faraónova
dcera odpověděla: „Jdi!“
Děvče šlo a zavolalo matku dítěte. Faraónova dcera jí řekla:
„Vezmi toto dítě a koj ho pro mě a já ti za to zaplatím.“ Žena dítě
vzala a kojila ho. Když chlapec dorostl, přivedla ho k faraónově
dceři; ta ho přijala za syna a dala mu jméno Mojžíš. Řekla totiž:
„Vytáhla jsem ho z vody.“
(Ex 1,22 – 2,10)
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Známé biblické vyprávění nás přenáší do období genocidy.
Genocidy, která se týkala těch nejbezbrannějších – dětí. Maminka
chlapce skrývá, chrání. Když už to nejde, pečlivě připraví košíček,
pečlivě ho vymaže, uloží do rákosí u Nilu a svěří své dítě Boží
prozřetelnosti.
Jistý typ genocidy ještě pamatují mnozí z nás: genocida víry
za komunistické totality. Uvědomovali jsme si, jak rodina i v tom
všem ohrožení může být zázemím, ochranou víry i v situaci, kdy děti
bylo nutné poslat do ateistických, víře nepřátelských škol. A mnozí
rodiče to skutečně dokázali. Pečlivě připravili pro své děti „košíček“
– rodinné zázemí, prostředí víry, prostředí vztahu. Mnohdy mimo
rodinu neuměli udělat víc, než alespoň (s rizikem šikany) vodit děti
do kostela a přihlásit je do náboženství, k ministrování či do scholy.
Ale věrně udělali alespoň to. Leckteří však také vozili děti i mnohé
kilometry daleko, kde se dělo (mnohdy tajně a opět s rizikem) něco,
co mohlo dětem duchovně prospět a podpořit jejich víru. A svěřovali
děti Boží prozřetelnosti. A mnozí víru předali…
Dnes jsme v podobné situaci. I dnes jsou děti v naší
společnosti obklopeny různými ideologiemi a stokou mravního
marasmu, které mohou působit nejen genocidu víry, ale i genocidu
lidství. Nemůžeme to nevidět… Cítíme, jak velký úkol máme
v rodinách i ve farní rodině připravit „košíček“ – prostředí víry,
prostředí vztahu. Uvést děti tam, kde se děje něco, co může jejich
víru i zdravé lidství uchovat a rozvíjet. A svěřovat je Boží
prozřetelnosti. A mít naději, že „štafetový kolík“ víry, který si celé
generace v našich rodinách věrně a za cenu potu, ústrků, šikany a
někdy i za cenu krve předávaly, až došel k nám, právě my
neupustíme na zem, ale vtiskneme ho do rukou těch, kteří tu budou
po nás…
Jaké máme možnosti?
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ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
DUCHOVNÍ ZÁZEMÍ:
Modlitbou je třeba začít. Provázejme hutnou a důkladnou modlitbou
děti a mládež naší farnosti. Vybízím k tomu zvláště rodiče, prarodiče
a také starší generaci – zvláště ty, kterým už docházejí síly k práci.
Mohou být užiteční i nadále, a možná ještě více, než dokud své ruce
nabízeli k práci, když je budou spínat k modlitbám a svěřovat děti,
mládež a rodiny Boží prozřetelnosti. Prosme za ně doma i v kostele,
o nedělích i ve všední dny. Zvláště pro staré a nemocné lidi je
modlitba posláním. Prosím, nezapomeňme na to! A nabídněte na
tento úmysl Bohu i své bolesti, kříže a utrpení, které nesete…
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
 Žáci navštěvující ZŠ v Kyjovicích a v Pusté Polomi dostanou
přihlášky ve svých třídách v prvních dnech školního
vyučování. Odevzdávejte je třídním učitelům ve škole nebo
knězi po bohoslužbách v sakristii pokud možno do neděle
6. září.
 Přihlášku si můžete též vyzvednout u svého faráře nebo si ji
můžete vytisknout z webových stránek naší farnosti:
farnost.pustapolom.cz.
A opět moc vyzývám a prosím: Nezapomeňte včas zařídit vyučování
náboženství i těm, kteří navštěvují školy jinde.
ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE:
Týká se školáků, kteří navštěvují školy jinde, než v Pusté Polomi
a Kyjovicích, a také středoškoláků. V každém věku je i v rovině víry
a křesťanského života co poznávat. Pokud by i přes veškerou snahu
byl problém zajistit náboženství v jejich škole, je také letos otevřena
možnost vzdělávání ve víře na faře, případně i částečně distančním
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vzděláváním. Zájem sdělte faráři do neděle 13. září. Konkrétní formu
pak budeme hledat společně.
MINISTRANTI, SCHOLA, INSTRUMENTÁLNÍ SCHOLA:
Parta stejně smýšlejících vrstevníků, v níže děti a mládež zažijí leccos
zajímavého, pak zvláště v pubertě „podrží“ nejednoho mladého
člověka, který by třeba jinak už měl pomalu „vykročeno z církve“.
Znovu tedy zvu a prosím o zapojení dětí a mládeže do výše
jmenovaných part. Kontakty na jednotlivé vedoucí zájemcům
předám osobně či telefonicky na tel. č. 603 368 922, případně též
e-mailem na adrese rkf.pustapolom@doo.cz.
DĚTSKÝ PROGRAM PŘI NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽBÁCH:
A víte, o čem váš farář pro tento školní rok sní, i když zrovna nespí?
V některých farnostech děti během nedělních bohoslužeb
v odděleném prostoru prožívají svou bohoslužbu slova, ve které se
přiměřeně svému věku věnují nedělnímu biblickému textu.
(Odejdou po vstupní modlitbě, prožijí „svou“ bohoslužbu slova
a opět se vrátí na přímluvy či na přinášení obětních darů.) Centrum
pro katechezi v Olomouci i pro letošní školní rok připravilo barevné
kartičky k nedělním biblickým textům a jsou k nim k dispozici již také
připravené jednoduché katecheze pro jednotlivé neděle. Prostor pro
tyto katecheze bychom měli: komunitní centrum. Možná bychom
prostor našli i v Kyjovicích. Chtělo by to ale ještě ochotné rodiče
nebo katechety, kteří by se těmto katechezím propůjčili. V době
uzávěrky Přístavu je tato záležitost v jednání. Zda-li se to podaří,
budete včas informováni. Modleme se i za to!
MIMOFARNÍ AKCE (NEJEN) PRO MLÁDEŽ
Na webových stránkách farnosti farnost.pustapolom.cz budou od
září tohoto roku zpravidla po 1. neděli v měsíci zveřejňovány
nabídky a akce pořádané Diecézním centrem pro mládež
a Diecézním centrem pro rodiny. Prosím, věnujte jim pozornost,
upozorňujte na ně a nadchněte pro ně i naše mladé…
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
A ještě tradiční informace, jak nový školní rok zahájíme:
MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:
Mše svatá zvláště pro děti, mládež, rodiče, prarodiče, učitele
a ostatní pedagogy a všechny, kdo budou děti a mládež novým
školním rokem provázet, bude pro farníky ze všech obcí farnosti ve
farním kostele v Pusté Polomi v pondělí 31. srpna v 18.00 hod.
Nezapomeňte si přinést školní tašky a pomůcky k požehnání!
SVÁTOST SMÍŘENÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:
Chceme, aby nám Bůh žehnal. Aby nám Bůh mohl žehnat,
odstraňme dobrým prožitím svátosti smíření vše, co by Božímu
požehnání mohlo překážet. Příležitost ke sv. zpovědi zvláště pro
děti, mládež, rodiče, prarodiče, učitele a ostatní pedagogy
a všechny, kdo budou děti a mládež novým školním rokem provázet,
bude následně:
P. Polom
Hlubočec
Kyjovice

Po 31.08.: 17.15 – 17.50 h.; podle potřeby i po mši sv.
Čt 03.09.: 17.15 – 17.50 h..; podle potřeby i po mši sv.
Pá 04.09.: 17.00 – 17.50 h.; podle potřeby i po mši sv.

SCHŮZKA RODIČŮ A VEDOUCÍCH FARNÍCH AKTIVIT:
Uskuteční až v neděli 6. září v 18.00 hod. na faře. Zvu rodiče
a vedoucí aktivit ze všech obcí farnosti. Společně to zvládneme, ale
bez vás to nepůjde. Nejde jen o koordinaci času a prostoru pro
jednotlivé aktivity, ale také o vaše sny a nápady, co pro víru dětí
a mládeže i v této koronavirové době dělat, a také jak do
jednotlivých aktivit stále více zapojovat mládež, rodiče i další
ochotné lidi. Vždyť mnozí mladí a dospělí duchovně „vyrostli“ právě
na tom, co dělali pro druhé…
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PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Již tradičním prvkem každého školního roku je též příprava
dětí na přijímání svátosti smíření a Eucharistie. Tradiční jsou
i okolnosti:
Přípravu k těmto svátostem máme dvojfázovou: Nejprve se
zaměřujeme na poznávání Ježíše v hodinách náboženství a na život
s ním skrze modlitbu a účast na bohoslužbách a také na budování
obyčejných lidských kvalit. Ve druhé fázi pak připojujeme také
teoretickou přípravu k přijímání výše jmenovaných svátostí. (Děti,
které procházejí první fází samovolně ve svých rodinách, bývají po
přihlášení zařazeny přímo do druhé fáze přípravy.)
Zápis dětí k přípravě se také letos uskuteční
V INDIVIDUÁLNĚ DOMLUVENÝCH TERMÍNECH. Termíny zápisu si
domlouvejte na tel. čísle 603 368 922 co nejdříve, NEJPOZDĚJI DO
NEDĚLE 27.ZÁŘÍ. Čím dříve, tím lépe…
Zvány jsou všechny děti navštěvující 3. třídu ZŠ a starší. Účast
alespoň jednoho z rodičů či někoho, kdo převezme garanci za
dobrou přípravu dětí, je u zápisu nutná. Je možno přihlásit i děti
nepokřtěné a připravit je zároveň ke svatému křtu.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK PRO DOSPĚLÉ
A nechceme v novém školním roce zapomenout ani na dospělé.
Možnosti budou, dá-li Pán Bůh, stejné, jako v roce uplynulém:
KYJOVICKÁ UNIVERZITA:
Je určena středoškolákům a dospělým ze všech obcí farnosti.
Budeme se scházet od října opět 1-2x měsíčně po pátečních
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bohoslužbách v sakristii kyjovické kaple. Přihlašování se nekoná,
stačí vždy přijít přímo. Témata jednotlivých setkání zadávají
výhradně účastníci. Jsou pak probírána do větší hloubky. Lístky
s navrženými tématy, které se týkají života církve, naší víry a života
z víry, je možno odevzdávat do neděle 27. září knězi po
bohoslužbách v sakristii. Z navržených témat bude vždy losem
vybráno téma pro další setkání. Téma setkání bude vždy včas
oznámeno v nedělních ohláškách (dle možností i ve farním
časopise), termíny setkání budou uvedeny ve farním časopise
a v nedělních ohláškách. První setkání se uskuteční, dá-li Pán Bůh,
v pátek 16. října v 18.45 hod. Není nutné účastnit se pravidelně,
stačí opět přijít podle témat, která zaujmou.
DOTAZY DO FARNÍHO ČASOPISU:
Pro všechny (děti, mládež i dospělé) je stále dána možnost položit
dotaz týkající se obsahu naší víry a života z víry, života církve či
života farnosti, na který je pak spíše stručně odpovězeno ve farním
časopisu. (Zatím již delší čas dotazy „vyschly“ ) Dotazy vhazujte
kdykoliv do schránky na dotazy v našem kostele a kaplích, posílejte
je e-mailem na adresu rkf.pustapolom@doo.cz, nebo předávejte
knězi osobně. Sejde-li se dotazů více, mějte trpělivost s odpovědí.
V jednom čísle časopisu se zpravidla odpovídá na jeden dotaz.
(Zatím tedy není ve frontě žádný! )
OSOBNÍ DOTAZY:
Samozřejmě je možno ptát se i osobně a soukromě, ať už ve svátosti
smíření (týká-li se dotaz osobního života) nebo kdykoliv a kdekoliv
na vše ostatní. 

To vše dá-li Pán Bůh  a dovolí-li koronavirus .
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INFORMAČNÍ SERVIS
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK:
v Kč
Na Komunitní centrum
Na opravy a budování*
Na opravy chrámů ve Sv. zemi

07/2020
08/2020
08/2020

P. Polom
7.850
7.500
5.700

Kyjovice
5.950
3.700
6.109

Hlubočec
1.650
3.500
2.090

* na opravy kaplí, v P.Polomi na Komunitní centrum

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 po 31.08. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro děti
a mládež ze všech obcí farnosti na zahájení nového školního
ruku (s žehnáním školních pomůcek)
 po 31.08. až pá 04.09. – svátost smíření na začátku školního
roku – viz str. 6
 čt 03.09. – v kapli v Hlubočci od 17.15 hod. sv. smíření a v 18.00
hod. mše svatá
 pá 04.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
a Podvihově
 pá 04.09. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 17.50 h.)
 do ne 06.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství – viz str. 4
 ne 06.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích
aktivit ve farnosti – viz str. 6
 st 09.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady
 čt 10.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady
 ne 13.09. – v 09.00 hod. v Kyjovicích při mši svaté slavnost
Výročí posvěcení kaple
 ne 13.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy
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 do ne 13.09. – přihlašování ke vzdělávání ve víře pro
středoškoláky a pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat
vyučování náboženství ve své škole – viz str. 4
 od ne 20.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii
zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2020 v Pusté Polomi
 pá 25.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích
a Hlubočci
 ne 27.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté
Polomi na dobudování Komunitního centra
 do ne 27.09. – odevzdávání lístků s tématy pro Kyjovickou
univerzitu – viz str. 7
 do ne 27.09. – přihlašování dětí k přípravě na přijímání sv.
smíření a Eucharistie – viz str. 7
 ne 27.09. – vyjde další číslo farního časopisu
 po 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svatá v Pusté Polomi
v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.

BATŮŽKOVÝ PROJEKT
Naše snaha pomoci chudým dětem ve světě podporovaným
organizací Mary´s Meals pořízením školních pomůcek pokračuje.
Školní batůžky s pomůckami (třeba i starší, které v novém školním
roce už nebudete potřebovat) je možno odevzdávat do konce září
do koše v bočním vchodu farního kostela a kostelníkům v okolních
obcích naší farnosti.
UKLÍZEČ(KA) PRO KOMUNITNÍ CENTRUM
Práce na Komunitním centru finišují. K zajištění provozu bude
potřebný také úklid centra. Ne každý má možnost pomoci finančně,
ale někdo by třeba rád nezištně pomohl jako dobrovolník svou prací.
Prosíme: Najde se ochotný člověk, který by se nezištně staral
o úklid Komunitního centra a o praní a žehlení ubrusů? Přihlásit se
můžete u svého faráře nebo u správce Komunitního centra p. Jarka
Krajzla. Moc prosíme…
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ŠKOLA PARTNERSTVÍ
Centrum pro rodinu při Biskupství ostravsko-opavském nabízí kurz
přípravy na manželství pro nesezdané páry ve věku 18-35 let „Škola
partnerství 2020/2021". Pět víkendových setkání doprovází
manželský pár společně s knězem na Diecézním středisku pro
mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, což vytváří unikátní prostor pro
páry poznat více sebe, ale i vrstevníky a mnoho zajímavých hostů.
Informace a přihlašování:
http://rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-a-aktivity/skola-partnerstvi/

BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Dopis z farního tábora: „…a taky jsme se učili boxovat. Jo – a ty
rovnátka, kartáček a pastu na zuby už nebudu potřebovat.“ 
„Pane faráři, právě jsme se přistěhovali do farnosti. Tady vedu kluka,
tady je přihláška do náboženství a tady jsou prášky proti bolení
hlavy.“ 
Počítačový maniak učí děti náboženství:
A Bůh pravil: „Noe, udělej zálohu. Budu formátovat!“ 
Chlubí se synek panu faráři:
„Dnes jsem začal utíkat před revizorem. Honil mě po celé tramvaji
a pak ještě kus po městě. Když mě nakonec dopadl, moc ho
nepotěšilo, že jsem celou dobu měl platnou jízdenku.“ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. Neprodejné!
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428
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