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Kdo se obrátí k Bohu zády,
poběží jedině do vlastního stínu…
(Kyrilla Spieckerová)

OCHUTNEJ POMERANČ!
Ve známém londýnském Hyde
Parku je místo nazývané „Speaker‘s
Corner“. Kdo chce, může tam přijít a
řečnit na nejrůznější témata – nejen o
politice, ale třeba i o filozofii a
náboženství. Kolem těchto řečníků se shromažďují skupinky lidí,
kteří poslouchají a často také křičí, protestují nebo naopak tleskají.
Jistý muž tam chodil každou neděli a vyhlašoval, že Bůh
neexistuje. Byl velmi dobrý řečník, a tak neustále vyzýval lidi, aby
někdo sebral odvahu a konfrontoval s ním své názory. Nikdo se
většinou nehlásil. Až jednou vystoupil z davu starý muž a postavil se
vedle řečníka. Ten měl velkou radost, že si ze starce, který se odvážil
proti němu vystoupit, bude moci udělat legraci. Těšil se, jak ho
zesměšní. Starý muž ale neřekl ani slovo, jen si z kapsy vyndal
pomeranč a začal ho s naprostým klidem pomalu loupat. Všichni se
smáli, jen řečník trochu znervózněl. Domníval se, že se mu stařec
vysmívá – inu, jak se říká: Podle sebe soudím tebe.
„Co to děláš?“ zeptal se ho. „Loupu si pomeranč.“ „A co tím
myslíš?“ pokračoval řečník. Stařec mu neodpověděl, jen si dál v klidu
loupal svůj pomeranč. Potom ho začal jíst. Všichni se velmi bavili.
Jen řečník ne. Nakonec se stařec obrátil k řečníkovi a zeptal se ho:
„Jak chutnal ten pomeranč?“ To už byl řečník opravdu hodně
nervózní a podrážděně odsekl: „Jak mám vědět, jak chutná, když ho
jíš ty a ne já!“ Na to mu stařec odvětil: „To je ono! Stejně tak
nemůžete mluvit ani o Bohu, když jste ho nikdy ‚neochutnal‘, nikdy
nezakusil. Ale já mohu, protože já jsem ho zakusil. Takže nyní si
běžte stoupnout mezi ostatní posluchače a dovolte mi, abych mluvil
o Bohu. Já vám o něm mohu něco říct, ne vy!“
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Otec Elias Vella, který tento příběh vypráví, dodává: „To byla
skutečná evangelizace. A nyní už jistě rozumíte: Poznat Boha
znamená vstoupit s ním do důvěrného vzájemného vztahu a pak ho
poznávat, zakoušet ve svém životě!“
P. Pavel Zahradníček

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Jaký bude? Jak dá Pán Bůh a jak dovolí koronavirus. Rádi
bychom věřili, že bude lepší, než ty dva roky uplynulé. Co všechno
bude či nebude možné pro děti a mládež podniknout, ukáže čas.
Dávat konkrétní sliby pro celý školní rok by v tuto chvíli jistě bylo
velmi předčasné a nezodpovědné. Nyní lze říci jen to, že se budeme
snažit držet prst na „tepu doby“ a dle možností a okolností hledat
odpovídající způsoby, jak dětem a mládeži dát „ochutnat“ Boha
a život s ním ve společenství podobně smýšlejících vrstevníků.
S konkrétními nabídkami budete seznamováni různými formami
průběžně během celého školního roku. Nyní tedy alespoň pozvání
do náboženství.
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 – v Kyjovicích pokud možno
do pondělí 6. září, v Pusté Polomi vzhledem k posunu začátku
nového školního roku do pondělí 13. 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.
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ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
A ještě tradiční informace, jak nový školní rok zahájíme:
MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:
Vzhledem k posunu začátku nového školního roku v Pusté Polomi
a vzhledem k dovolené faráře bude také termín mše svatá na
zahájení školního roku malinko posunutý.
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 neděli 5. září v 10.30 hod.
Nezapomeňte si přinést školní tašky a pomůcky k požehnání!
(Kdo ze školáků bude ještě na prodloužených prázdninách, zahajte
školní rok s Pánem Bohem soukromě dle možností.)

SVÁTOST SMÍŘENÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:
Aby nám Pán Bůh mohl žehnat, odstraňme dobrou svatou zpovědí,
vše, co by mohlo překážet:
Hlubočec Čt 02.09.: 17.15 – 17.50 h..; podle potřeby i po mši sv.
Kyjovice
Pá 03.09.: 17.00 – 17.50 h.; podle potřeby i po mši sv.
P. Polom Ne 05.09.: po mši svaté

SCHŮZKA RODIČŮ A VEDOUCÍCH FARNÍCH AKTIVIT:
Uskuteční v neděli 12. září v 18.00 hod. na faře. Zvu rodiče
a vedoucí aktivit ze všech obcí farnosti. 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 covidové
době dělat, abychom je neztratili. Moc prosím: Přijďte!
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PŘÍPRAVA K 1. SVATÉMU 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 26.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.

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ
V naší vzdělávací rubrice na pokračování jsme se minule
zabývali otázkami, proč se vlastně život církve odehrává ve
společenství a proč je tak důležité živé společenství i při slavení
liturgie. Pojďme dál. Pojďme dnes uvažovat nad tím, proč právě
liturgie je vrcholem života církve.
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Jak připomíná Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum
Concilium, liturgie (bohoslužba) není jedinou činností církve. Úkolem
církve je také hlásat a sloužit. Přesto však je liturgie vrchol, k němuž
směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její
síla.
Nevím už přesně, zda to byl P. Josef Olejník či otec biskup
Josef Hrdlička, který výše zmíněnou skutečnost vysvětloval asi takto:
Mše svatá – to je zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži. Když jsi na mši
svaté, to není jenom vzpomínka! To je zpřítomnění! Když jsi na mši
svaté, tak jsi v čase přenesen na vrchol, na horu Kalvárii. Stojíš pod
křížem, kde umírá Ježíš. A v Eucharistii přijímáš plody té oběti.
Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj,
z něhož vyvěrá veškerá její síla. Když pracuješ, sloužíš, hlásáš, konáš
dobro, tak shromažďuješ dary k liturgii. S těmito dary pak při mši
svaté stojíš na vrcholu dne, na vrcholu týdne, na hoře Kalvárii. A na
tom vrcholu čerpáš sílu, abys pak znovu sestoupil dolů do všedního
dne a dále hlásal, dále sloužil, dále konal dobro. Liturgie je vrchol,
k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá
veškerá její síla.
A proč je tak důležitá fyzická účast? To říká otec arcibiskup
Jan Graubner: Modlitba doma je důležitá, mše svatá na obrazovce je
velká pomoc v době nouze, ale nic nenahradí osobní účast na mši
svaté ve společenství kostela. Pro svatební hosty by v době velké
nouze bylo jistě milé, kdyby se mohli podívat aspoň na obrazovce na
svatbu svých přátel či příbuzných. Ale za normálních okolností žádná
kamera nemůže nahradit účast na společné hostině.
Vzpomeňme si na to někdy, pokud budeme zvažovat, zda na
mši svatou jít, nebo si uvařit kafíčko a pustit obrazovku, případně
zdali zůstat jen u toho kafíčka: Liturgie je vrchol, k němuž směřuje
činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla.
A protože církev – to jsme my (každý pokřtěný), můžeme
tato slova vztáhnout i přímo na sebe: Liturgie je vrchol, k němuž
směřuje moje činnost, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá
moje síla. Nezapomeňme na to!
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INFORMAČNÍ SERVIS
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:



















čt 02.09. až ne 05.09. – svátost smíření na začátku školního
roku – viz str. 4
čt 02.09. – v kapli v Hlubočci od 17.15 hod. sv. smíření a v 18.00
hod. mše svatá
pá 03.09. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech
pá 03.09. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 17.50 h.)
ne 05.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté
Polomi na restaurování sochy Panny Marie Lurdské (z kaple
u kostela)
ne 05.09. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro děti
a mládež ze všech obcí farnosti na zahájení nového školního
ruku (s žehnáním školních pomůcek)
do po 06.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství (Kyjovice)
ne 12.09. – v 09.00 hod. v Kyjovicích při mši svaté slavnost
Výročí posvěcení kaple
ne 12.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích
aktivit ve farnosti – viz str. 4
do po 13.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství (P. Polom)
st 15.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady
čt 16.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady
pá 17.09. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak
návštěvy nemocných na pokojích
ne 19.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy
od ne 19.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii
zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2021 v Pusté Polomi
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so 25.09. – ve 13.00 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou
křesťanské manželství p. Dominik Novotný a sl. Martina
Bartošová
 do ne 26.09. – přihlašování dětí k přípravě na přijímání sv.
smíření a Eucharistie – viz str. 5
 ne 26.09. – vyjde další číslo farního časopisu
 út 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svatá v Pusté Polomi
v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.


BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Michal se v kostele modlí: „Bože, dej, aby Madrid byl hlavním
městem Belgie.“ Slyší to pan farář a povídá: „A to jako proč?“
„Protože jsme dneska psali písemku ze zeměpisu!“ 
Pan farář se v hodině náboženství ptá: „Zuzko, můžeš mi vyjmenovat
čtyři evangelisty?“ Zuzka: „Pane faráři, nezlobte se, já to taky
nevím!“ 
Ke konci hodiny náboženství pan farář říká: „Děti, kdo odpoví na
moji otázku, může jít domů.“ Pepíček naschvál bouchne pravítkem
o lavici. „Kdo to byl?“, ptá se pan farář. „Já… Na shledanou!“ 
Děti v náboženství probírají 4. přikázání. Mají za úkol napsat něco
o svých rodičích. Jirka píše: „Mám hodnou maminku. Ale když na mě
zařve, tak začínají uklízet i děti od sousedů.“ 
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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