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Až budeš hladovět,
k jesličkám vrať se zpět…
(z vánoční písně)

ZDE JEST
Zde jest, Král z Krále, dítko z Panny,
jež vyhojí ty temné rány,
zející v nitru národů.
A usoužená lidská stáda
vyvede z moci zlého hada
a mír jim dá i svobodu.
Ó, dítě! Než to vše se stane,
spi, spinkej, v plínkách zachumlané
a položené do slámy.
Spi, spinkej, poupě nejvonnější,
ať píseň má tě ukonejší.
Spi, sladce spinkej u mámy.
A spalo. Venku nad jeskyní
roztálo v požár hvězdné jíní.
V hlaholu trub a znění lyr
andělé z nebe sněží po stech.
Buď sláva Bohu na výsostech!
A lidem na zemi buď mír!
Václav Renč
Díky Bohu
za jeho nevystižitelný dar! (2 Kor 9,15)
Požehnané Vánoce
prožité v radosti nad Boží
přítomností v tomto světě
přeje P. Zdeněk
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VÁNOČNÍ PŘEMÍTÁNÍ
Když slavíte Vánoce v této prapodivné době, napadne vás
leccos.
Tak třeba betlémy. Známý výjev temné noci, do které září
betlémská hvězda, jesličky se senem, Panna Maria, svatý Josef,
Ježíšek, mudrci, pastýři… Viděl jsem dokonce betlém prodloužený až
na druhý oltář. Ten připomínal královský palác v Jeruzalémě a
Heroda, jemuž příchod Krále zrovna nepřišel moc vhod. Ale též
vzpomínám na vánoční výjev, který jsme jednou měli v jedné bývalé
farnosti o Vánocích před oltářem: růže ve tvaru kříže. Z Růže kvítek
vykvet nám… Pro oltář kříže.
Jak by asi vypadal betlém aktualizovaný pro naši dobu?
Panna Maria by mohla být znázorněna jako lékařka (projev
vděčnosti zdravotníkům v této pro ně tak náročné době), svatý Josef
by si mohl rukou držet rameno ještě trochu pobolívající po třetí
dávce, místo mudrců by zaujali epidemiologové, místo pastýřů
pracovníci hygienických stanic, betlémské sčítací komisaře by mohli
vystřídat zaměstnanci Ústavu zdravotnických informací a statistiky a
Herodův královský palác by mohlo nahradit sídlo Evropské komise,
kde by mohla na trůnu sedět komisařka, která letos v rámci inkluze a
korektnosti, jež by se nikoho zbytečně „nedotkla“, žádala, aby se
přestal používat pojem „Vánoce“ či „křestní jméno“, při dávání
příkladů pak neměla být uváděna jen jména typická pro jedno
náboženství; přímo v příručce, která se dostala na veřejnost, se
výslovně uvádí jako příklady Marie a Jan. Nu což… Příručka byla
stažena (zatím), ale jesličky zůstaly. Mohli bychom do nich položit
monstranci s Eucharistií. Jak výmluvné…
A ještě něco nám může vířit hlavou. Vládní nařízení. Taky na
ně nadáváte? Tak k tomu ještě několik myšlenek Petra Kukala, jehož
článek mě také inspiroval k již výše zmíněnému přemítání:
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Kdybych měl ale najít ve vánočním příběhu nějakou
skutečnou paralelu k dnešku, nehledal bych ji až ve chlévě, ale o něco
dřív. Lukášovo evangelium totiž začíná tím, že císař Augustus nařídil
sčítání lidu. Všichni se museli jít dát zapsat do svého města. Josef
sebral Marii a šel. Mohl poukázat na řadu věcí: Že jeho žena má
těsně před porodem, že je to 140 km a že tam půjdou čtyři dny. Nic z
toho neudělal: Císař vydal nařízení a asi věděl proč. Jen díky tomu se
Ježíš narodil v Betlémě, a naplnil tak proroctví. Kdyby Josef šel
pořvávat na náves Nazaretu, že není ovce, narodil by se Spasitel v
tesařské dílně a my bychom si na Vánoce místo jesliček stavěli katr.
Poslechnout nařízení má prostě někdy smysl, který třeba nevidíme.
To ale neznamená, že neexistuje.
Tož tak: Hezké Vánoce a hodně optimismu a třeba i malých
radostí v Novém roce! A hlavně život v Boží přítomnosti…
P. Zdeněk

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ
Slovo „štědrý“ patří k Vánocům neodmyslitelně: Štědrý den,
Štědrý večer... Nejde o „štědrou jízdu“ po dálnici vánočního
konzumu. Připomínáme si především štědrost Boží. Bůh nám dává
ten nejcennější dar – svého Syna. My se s ním setkáváme především
v Eucharistii, při slavení liturgie. I my se už nějaký ten „pátek“ učíme
v tomto směru být štědří, dávat Bohu to nejlepší.
Další oblastí, na kterou se dnes můžeme zaměřit, je příprava
liturgie. I ona patří ke jejímu dobrému prožití. Dovolte mi k tomu
malou osobní vzpomínku. P. Josef Olejník, který nás na
bohoslovecké fakultě učil liturgický zpěv, často opakoval: „Mše
svatá je to největší, co v církvi máme. A my ji nesmíme
odfláknout!“ Proto mu velmi záleželo na tom, aby každá liturgie
byla dobře připravená. Ze své strany se věnoval především tomu, co
mu bylo svěřeno: liturgickému zpěvu. Učil nás na Teologické fakultě,
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ale také před bohoslužbami někdy před nás předstupoval, abychom
si připravili to, co při mši svaté budeme zpívat. Někteří spolubratři
„brblali“: „To toho není dost na fakultě?“ A P. Olejník říkával: „To
jste bohoslovci? Mše svatá je to největší, co v církvi máme. A my ji
nesmíme odfláknout!“
Netýká se to jen kněží či bohoslovců! Týká se to nás všech.
Snaha dát Kristu při liturgii to nejlepší může a má začínat už
přípravou na mši svatou, a zvláště na tu nedělní. Je krásné, když se
rodina třeba v rámci sobotní večerní modlitby sejde a přečte si už
předem nedělní biblické texty (jsou k dispozici v Katolickém týdeníku
i třeba na internetu), popřemýšlí nad tím, jak k jejím jednotlivým
členům promlouvají, a jdou pak na mši svatou s očekáváním toho,
jak je tyto texty osloví třeba novým způsobem.
Dalším impulsem může být včasný přichod na mši svatou.
„Včasný“ neznamená jen „nepřijít pozdě“. To jistě také! Kdyby nás
pozvala nějaká významná osobnost na nějakou recepci, jistě bychom
si dali velmi záležet na tom, abychom nejen nepřišli pozdě, aby
abychom byli na místě s dostatečným předstihem. Zde nás zve ta
nejvýznamnější osobnost: nikdo menší, než Boží Syn. Zve nás na
recepci, na hostinu, v níž přijímáme plody kříže! Jak by nám mělo
záležet být na mši svaté vždy s dostatečným předstihem! Připravit se
modlitbou, ztišením, ponořením se do Boží přítomnosti,
uvědoměním si toho, proč tu jsem, co zde chci dělat, co zde chci
prožít, co přináším, co si chci odnést. A je-li třeba, ano – pak pár
minut přede mší svatou věnovat i přípravě liturgie skrze nácvik
zpěvu, abychom i v tomto směru mohli dát Bohu to nejlepší. Velmi
bych se přimlouval za to, aby modlitba růžence končila vždy alespoň
5 minut před mší svatou (raději malinko dříve). Právě pro možnost
tichého ponoření do Boží přítomnosti, případně pro nácvik zpěvu.
Jistě: Někdy to nemusí být tak jednoduché, zvláště
v rodinách, kde mají maličké děti. Potřeba jít na toaletu těsně před
odchodem do kostela, ztracené rukavičky, akutní žízeň či jiné
peripetie mohou udělat své.  Na druhou stranu: Tohle mají mnozí
už za sebou. 
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INFORMAČNÍ SERVIS
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK:
v Kč
Na opravy*
08/2021
Na opravy**
09/2021
Na církevní školy
09/2021
Na opravu varhan v P. Polomi
10/2021
Na misie §
10/2021
Na Mary´s Meals
11/2021
Na opravy***
11/2021
Na dostavbuDiec. centra mládeže12/2021

P. Polom
13.000
10.000
6.500
11.700
12.250
10.850
9.650
6.700

Kyjovice
4.800
4.200
5.700
4.500
9.350
10.060
3.980
4.850

Hlubočec
2.870
1.500
1.450
1.850
3.160
2.500
1.760
1.040

* na opravy kaplí, v P. Polomi na opravu varhan
** na opravy kaplí, v P. Polomi na restaurování sochy Panny Marie Lurdské
*** v Hlubočci na opravy kaple, v P. Polomi a Kyjovicích na opravu varhan v P. Polomi
§ včetně výnosu z misijních perníčků

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 pá 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci
bohoslužby na poděkování za uplynulý rok (v Hlubočci mše sv.
se sváteční platností)
 so 01.01. – v 09.00 hod. v Kyjovicích a v 10.30 hod. v Pusté
Polomi novoroční bohoslužby (slavnost Matky Boží Panny
Marie – zasvěcený svátek)
 01.01. až 16.01. – Tříkrálová sbírka pro Charitu; výtěžek bude
určen na opravu budov středisek Charity Hrabyně; forma sbírky
bude upřesněna dle epidemiologických opatření
 ne 02.01. – slavnost Zjevení Páně; při všech bohoslužbách
žehnání vody, v Pusté Polomi též křídy a kadidla; vodu si přineste
s sebou!!!
 ne 09.01. – při bohoslužbách sbírka na pokračování generální
opravy varhan v Pusté Polomi
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 pá 14.01. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech
 pá 14.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy
 pá 14.01. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: „A jak víte, že zrovna
ta vaše víra (křesťanství) je ta pravá?“
 ne 16.01. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy
 ne 16.01. – 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
 pá 21.01. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;
pak návštěvy nemocných na pokojích
 ne 23.01. – při bohoslužbách sbírka na biblický apoštolát
 ne 30.01. – vyjde další číslo farního časopisu

BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Přijde pan farář na návštěvu do rodiny a Pepíček se chlubí: „Já už
umím psát!“
„Jo? A co jsi napsal?“
„To nevím. Já ještě neumím číst!“ 
Jede babička po návsi, ve vozíku má televizi.
Potká ji starosta: „Vezete ji do servisu, matko?“
„Ne, do kostela ke zpovědi, bednu ulhanou!“ 
Biskup a jeho sekretář cestují na lodi. Sekretář se jde podívat do
kajuty, kde jsou námořníci. Když se vrátí, říká biskupovi: „To je
hrůza, jak ti námořníci strašně klejí!“
Biskup se zamyslí a povídá: „To je ještě dobré. Horší bude, až se
začnou modlit. To dělají, když se loď potápí!“ 
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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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