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Kdo má Boha,
tomu nic neschází…
(sv. Terezie Veliká)

10:1? OBRAŤ TO!
Zaujal mě jeden obrázek na internetu.
Měl popisek
„Jak jsme zvítězili nad koronavirem".
Na obrázku bylo otevřené okno ve druhém patře
a z něho velkým obloukem letěl ven televizor...
Když desetkrát více času, než kolik ho věnuješ
modlitbě, strávíš u sledování internetu a televize
(jak jeden expert či politik říká to a jiný ono, jak
bagry v Brazílii hloubí hromadné hroby
a reportéři na tebe chrlí čísla vytržená z kontextu...), nediv se, že pak
nemůžeš klidně spát. Neříkám, že nemáš vůbec sledovat média, být
„v obraze". Ale zkus ten poměr obrátit a více času i pozornosti
věnovat v modlitbě a při četbě Písma svatého Bohu, méně televizi
a internetu. Najdeš pokoj v srdci v každé situaci - dokonce i v takové,
která bude mnohem horší, než koronavirus. Jestli je také ve tvém
životě poměr obrazovka-modlitba 10:1, není na čase skóre obrátit?
Alespoň pokud chceš zažít pokoj, který svět nemůže dát...
P. Pavel Zahradníček

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM
Po malé pauze pojďme opět pokračovat v systematických
zamyšleních nad 5. Božím přikázáním – Nezabiješ! Je velmi obsáhlé:
ochrana života, ochrana zdraví, ochrana vztahů… Také ochrana
lidské duše, kterou jsme otevřeli posledně, když jsme se zabývali
otázkou špatného příkladu.
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Ještě více, než „jen“ špatným příkladem, však duši druhého
člověka můžeme ublížit tím, když jeho hřích vědomě umožňujeme
nebo s jeho hříchem vědomě spolupracujeme.
Asi každý chápe, že pomáhat někomu k sebevraždě není
úplně nejlepší nápad. Ale co když si někdo připravuje duchovní smrt
(věčné zavržení) nějakým závažným hříchem? Svatý farář arský Jan
Maria Vianney, jeden z nejuznávanějších světců, v jedné své
promluvě říká: Kdybyste viděly, milé děti, že nějaký člověk chystá
velkou hranici dřeva, na tu hromadu klade ještě roští, a kdybyste
se ho zeptaly, co to dělá, odpověděl by: „Chystám to na oheň, který
mě má spálit.“ Co byste si v tu chvíli pomyslely? A kdybyste viděly,
jak onen člověk tu hranici už zapaluje a vrhá se do hořícího ohně,
co byste si řekly? Tak tedy právě toto dělá ten, kdo hřeší. Bůh nás
neuvrhuje do pekla, ale my sami se tam vrháme svými hříchy.
No a s tímto spolupracovat bychom jako křesťané určitě
neměli. Nabízí se celá řada možností: Kolega ve firmě potřebuje,
abych mu pomohl zakrýt podvod. Možná z toho něco „kápne“ i mně.
Křesťan, který ví, na které straně stojí, řekne: „Promiň, ale to já
nedělám.“ Mladí, kteří před Bohem k sobě nepatří, se chtějí k sobě
sestěhovat do bytu rodičů nebo prarodičů. Věřící rodiče či prarodiče,
kteří fakt vědí na které straně stojí, řeknou: „Nezlob se, ale tady to
nebude.“ Kamarád mi nabízí evidentně kradenou věc. Jako křesťan,
který ví, na které straně stojí, mu řeknu: „Heleď, tohle já nechci!“
Mohli bychom pokračovat.
Máme k tomu odvahu? A pokud jsme tu odvahu někdy
nenašli, zpovídali jsme se už ze spolupráce s hříchem druhého?
Zpovídali jsme se někdy z mlčení k hříchu druhého? Zpovídali jsme
se někdy z krytí cizího hříchu?
No a samozřejmě ještě hůř je jiného k hříchu přímo
inspirovat: příkazem, radou, prosbou, apod.
Na závěr slova Ježíšova: Co prospěje člověku, když získá celý
svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou
duši? (Mt 16,26) Přemýšlejme… A chraňme duši. Svou i lidí kolem
nás…
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ČÍM ŽIJEME
Léto je za námi. Děkujeme Pánu za to, že jsme se mohli
trochu nadechnout, a to v přeneseném i doslovném smyslu slova.
Bez roušek se nám dýchalo přece jen trochu lépe a bylo dobře, že
život v mnoha směrech se během léta také v naší farnosti vrátil do
obvyklých kolejí.
7 dětí, které se připravovaly na přijímání svátosti smíření
a Eucharistie, během nemožnosti scházet se pokračovalo v přípravě
na dálku, a tak jsme již 7. června mohli prožít krásnou slavnost jejich
prvního svatého přijímání.
Prázdniny byly fajn. A je moc dobře, že děti mohly také letos
prožít oba již tradiční prázdninové tábory – farní i skautský.
Poněkud lepší epidemiologickou situaci o prázdninách
využilo i více než 90 nemocných a seniorů naší farnosti, aby přijali
Boží posilu pro život v nemoci a ve stáří skrze svátost pomazání
nemocných.
V průběhu prázdnin obec Kyjovice (vlastník kaple) obdržela
do rozpočtu od Ministerstva zemědělství dotaci na kapli ve výši
120.026 Kč, o kterou se žádalo v rámci registrace dne 04.02.2019 na
velké opravy prováděné v loňském roce.
A co Komunitní centrum? Koncem června jsme dokončili
fasádu, v polovině srpna byla položena zámková dlažba kolem
komunitního centra, v září pak byly provedeny terénní práce a byla
zaseta tráva, no a teď už jen zbývá centrum dovybavit a především
nás čeká „papírová vojna“ kolem kolaudace. Velký dík patří všem
brigádníkům, kteří obětavě opakovaně přicházeli pomáhat!
Nesmíme ale zapomenout ani na kostel. A tak jsme požádali
a s vděčností přijali dotaci 49.000 Kč, kterou Biskupství ostravskoopavské podpořilo 2. etapu generální opravy varhan v našem
farním kostele a pustili jsme se do prací, ke kterým podobnou částku
budeme muset doložit také my ze svého.
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Před farní kostel se nám v září v plné kráse vrátila socha
Panny Marie. Už jste ji viděli? Krásná jsi, Maria…
Velký dík i těm, kdo financovali a opravili v Pusté Polomi další
kněžský hrob…
A úspěšná byla i další žádost na dotaci: Ministerstvo
zemědělství podpoří částkou 197.809 Kč generální opravu kapličky
Panny Marie u farního kostela. Ovšem i zde bude nutná naše
spoluúčast ve výši cca 85.000 Kč. Tak stále bude nač sbírat a do čeho
investovat. Zpětně i předem díky za vaši velkorysost!

BOHOSLUŽBY BLÍŽE DĚTEM
Že by sen stal realitou? Možná ano. V minulém čísle farního
časopisu jste si mohli přečíst, o čem váš farář sní, i když zrovna
nespí. Sní mimo jiné o tom, jak dětem usnadnit a přiblížit prožívání
nedělní mše svaté. Nástin by byl. Při schůzce rodičů a vedoucích
aktivit na začátku školního roku vyplynulo, že je i ochota k realizaci.
Co tedy bylo domluveno?
Od října se při nedělních bohoslužbách ve farním kostele
v Pusté Polomi budeme opět věnovat dětem. Zůstane zachována 1x
za měsíc mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí
farnosti za doprovodu instrumentální scholy. Dětem se však
chceme věnovat každou neděli, a také k tomu zveme rodiny a děti
ze všech obcí naší farnosti. Jak konkrétně?
Děti již každou neděli dostávají barevné kartičky k nedělním
biblickým textům. Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo
nejen tyto kartičky, ale tematicky k nim a zvláště k nedělnímu
evangeliu i jednoduché dětské katecheze pro jednotlivé neděle. No
a naši mládežníci, dospělí i farář budou děti těmito katechezemi
provázet. Jak konkrétně?
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O nedělích, na které připadne celá mše svatá zvláště pro
rodiny s dětmi (termíny naleznete vždy v rubrice „Informační
servis“) zůstane liturgie letos zachována celá – se všemi čteními
i žalmem, aby děti mohly zažít klasickou mši svatou se všemi prvky,
které k ní náleží. Katechezi / promluvu povede farář a bude většinou
jen krátká.
O všech ostatních nedělích bude během bohoslužby slova při
mši svaté připraven paralelní program pro děti od 4 let věku do 4.
třídy ZŠ včetně. Děti se shromáždí ke mši svaté a prožijí její začátek
jako obvykle společně s dospělými. Po vstupní modlitbě děti (bez
rodičů!!!) za doprovodu dospělých či mládežníků přes místnost pro
děti opustí společně kostel a shromáždí se v hale na faře (nebo za
pěkného počasí třeba i venku), kde si přečtou nedělní evangelium
a prožijí k evangeliu připravenou katechezi a modlitbu
přizpůsobenou jejich věku. Do kostela se společně opět vrátí tak,
aby se již mohly zapojit do přinášení srdíček v obětním průvodu.
Zbytek mše svaté pak prožijeme opět společně.
Moc děkuji předem všem, kteří i touto formou nabídli své
schopnosti a síly, aby děti nejen 1x měsíčně, ale každou neděli
mohly mši svaté i biblickým textům lépe porozumět. Snad se i touto
cestou mše svatá pro leckteré z nich stane zajímavější,
srozumitelnější a budou se na ni více těšit. Pozvěte prosím i své
přátele a známé, o nichž si myslíte, že by je to mohlo oslovit, třeba i
takové, kteří zatím do kostela pravidelně nechodí. A určitě dopřejte
tento luxus svým dětem i vy, kteří nejste přímo z Pusté Polomi. Ten
benzín za to stojí. Jste srdečně zváni…

PRO PŘÁTELE MARY´S MEALS
Milí bratři a sestry,
děkuji všem, kteří jste se zúčastnili tzv. Batůžkového
projektu, podpůrného projektu Mary’s meals.
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Před dvěmi lety jsme spolu shlédli zásadní dokument Child
31 a následovala první sbírka ve farnosti, kterou vyhlásil otec
Zdeněk, a jejíž výše mě ohromila. Moc si vážím Vaší solidarity, a také
loňská sbírka byla nesmírně štědrá.
Pokud Vás zajímá, jak celé dílo pokračuje i díky Vašemu
přispění, zajímají Vás novinky ze života MM, osudy dětí, které na
tomto projektu vyrostly, zvu Vás ke společnému posezení do
komunitního centra v neděli 4. října 2020 v 17.30 hodin.
Na programu bude prezentace s aktuálními čísly o počtu dětí
a také zemí, kde MM působí, krátké video, ve kterém uvidíte, jak
batůžky putují k dětem do africké Malawi, a novější dokument
Generation Hope, který mapuje osudy čtyř dětí, jež díky Mary’s
meals získávají vzdělání.
Těším se na setkání s Vámi
Marcela Tvarůžková
koordinátor MM za Opavsko

INFORMAČNÍ SERVIS
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 po 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svatá v Pusté Polomi
v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.
 čt 01.10. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření
a v 18.00 hod. mše svatá
 pá 02.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
a Podvihově
 pá 02.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy
 ne 04.10. – při všech bohoslužbách sbírka na 2. etapu opravy
varhan ve farním kostele
 ne 04.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy
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 ne 04.10. – 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
 ne 04.10. – v 17.30 hod. v Komunitním centru setkání přátel
Mary´s Meals s videem a prezentací; viz str. 6-7
 pá 09.10. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak
návštěvy nemocných na pokojích
 so 10.10. – Diecézní ministrantská pouť na Cvilín;
ministranti a rodiče budou blíže informováni zvláštním listem
 pá 16.10. – v 18.45 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Jak odpovědět
nevěřícímu na otázku: Jak víte, že zrovna vaše víra je ta pravá?
 ne 18.10. – při bohoslužbách sbírka na misie
 po 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským
kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; v Pusté Polomi
v 06.20 růženec a po mši sv. litanie a adorace za Kněžský seminář
 pá 23.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích
a Hlubočci
 so 24.10. a ne 25.10. – víkendovka pro děti; děti a rodiče budou
blíže informováni zvláštním listem
 noc ze so 24.10. na ne 25.10. – přechod na zimní čas; ručičku
hodin si posuneme o 1 hodinu zpět
 ne 25.10. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše svatá ze slavnosti Výročí
posvěcení kaple
 ne 25.10. – vyjde další číslo farního časopisu
To vše dá-li Pán Bůh ☺ a dovolí-li koronavirus ;
sledujte zvláště nedělní ohlášky!!!

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428
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