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  ZNÁTE MĚ? 
 Neuznávám spravedlnost. Nezabíjím. Jen mrzačím. Lámu srdce a ničím životy.  Mými vlastnostmi  jsou mazanost a zlomyslnost. S věkem sílím. 
 Čím víc mě citují, tím víc mi věří. Daří se mi ve všech vrstvách společnosti. Mé oběti jsou bezmocné. Nemohou se proti mně bránit, protože nemám tvář ani jméno. Není možné mě vystopovat. Čím víc se kdo snaží, tím víc unikám. S nikým se nepřátelím. Jen jednou někomu poskvrním pověst a už se nikdy neočistí. Svrhávám vlády a rozvracím manželství. Bořím kariéry a přináším bezesné noci, zármutek a trápení. Kvůli mně nevinní lidé pláčou do polštáře. Tvořím novinové titulky a působím bolest srdcím. Říkají mi POMLUVA. 
 Až budete mít chuť dát k lepšímu o někom nějakou historku, zamyslete se: Je to pravda? Je to nutné? Je to ohleduplné? Pokud ne, buďte, prosím, raději zticha….              (z nástěnky v exercičním domě)  

 
 
 
  

  NAMÍSTO POMLUVY MODLITBA A POKÁNÍ 
 
 
 
 
 

 
 
 Kdo mluví špatně o svém bližním, je pokrytec, který nemá dost odvahy, aby si přiznal vlastní nedostatky. Klepy jsou svým způsobem zločinem. Vždy, když pomlouváme své bratry, napodobujeme Kainovo vražedné gesto.  
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„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ Tato Ježíšova slova otřásají svědomím každého člověka v každé době. Ježíš nejprve mluví o pokoře a potom přechází k jejímu opaku – onomu nenávistnému postoji vůči bratru, když se stáváme jeho soudcem. Ježíš tu používá ostrý výraz – pokrytec. Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých, jsou pokrytci. Nemají sílu a odvahu pohlédnout na své vlastní nedostatky. Pán tu neplýtvá mnoha slovy. Později řekne, že ten, kdo ve svém srdci nenávidí bratra, je vrah. Také apoštol Jan to jasně říká ve svém prvním listu – kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě; kdo soudí svého bratra, je ve tmě. Pokaždé, když ve svém srdci soudíme své bratry, či – ještě hůře – o nich mluvíme s druhými, stáváme se křesťanskými vrahy. Křesťan, který vraždí… To není můj výraz – říká to Pán.                         A neponechává tu prostor různým odstíněním. Pomlouváš-li bratra, zabíjíš ho. Vždy, když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha                      v dějinách. Nynější čas diskusí o válce a míru po nás požaduje vlastní obrácení. Pomluvy se totiž vždy druží ke zločinnosti a nejsou nikdy nevinné. Jazykem velebíme Pána a Otce. Pokud jím však zlořečíme lidem, zabíjíme tak Boha, jeho obraz v bratru. Kdosi by mohl namítnout, že leckdo si pomluvu zasluhuje. To je však omyl: Běž se za takového člověka pomodlit! Běž a čiň za něj pokání! A potom, je-li to nezbytné, promluv přímo s tím člověkem, který může napravit svou vadu. Ale nevyprávěj to celému okolí! Pavel, který byl velkým hříšníkem, sám o sobě prohlašuje: Dříve jsem byl rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství… Nikdo z nás se možná nerouhá – možná. Jestli však někdo z nás šíří klepy, je to jistě pronásledovatel a násilník.  Vyprošujme si tedy sami pro sebe a pro celou církev milost obrácení od zločinného pomlouvání k lásce, pokoře, mírnosti                        a velkodušnosti lásky k bližnímu. (z homilie papeže Františka) 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
Uvažujeme na pokračování nad naším vztahem k Bohu.                   Už jsme si řekli: Je zde Bůh, který člověku má co dát – víc než kdokoliv jiný. Ale také: Je zde Bůh, který od člověka něco očekává. I mezi lidmi platí: Nemusí být nejlepší dát druhému to, co si vymyslím, co mám nejraději já, ale to, co on očekává, co má rád, po čem touží, co je pro něj vzácné. Co očekává partner v manželství, to si manželé navzájem řeknou, nebo třeba i leccos vycítí. I Bůh nám sděluje, po čem touží, co je pro něj důležité a vzácné. Sděluje nám to hlasem našeho svědomí, sděluje nám to rovněž skrze církev, o které Ježíš řekl: „Kdo vás slyší, mě slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.“ (Lk 10,16) Jedinečným způsobem nám Bůh své touhy sděluje ve svém slově – v Bibli, zvláště pak v Desateru Božích přikázání. A víte, co je krásné? Že totiž Bůh dal Desatero nejen ke svému, ale také k našemu užitku. Je to vlasně jakýsi „návod k použití“. Max Kašparů k tomu v knize Malý kompas víry velmi výstižně uvádí: „Když si koupíte automatickou pračku, zaručeně obdržíte návod k jejímu provozu, aby chod stroje byl dlouho čistý                                       a bezporuchový. K novému automobilu vychází z továrny i řada poučení, jak udržovat vůz v čistotě, dbát o údržbu motoru a jak nezamořovat výfukovými plyny okolí. Návod píše vždy konstruktér. Ten svému dílu rozumí nejlépe. Člověk, který je dílem nekonečného Boha, dostal od svého Konstruktéra také návod. Ten ovšem nevypadne při porodu                        z porodních cest za novorozencem, ten je Bohem daný v Bibli. Jmenuje se Desatero Božích přikázání. Je to deset moudrých rad, jak nezamořovat své lidské nitro, vztah k druhým lidem a Bohu. Bylo by bláznovství, kdybychom porouchanou pračku opravovali podle návodu očního optika nebo nepojízdné auto podle rad učených gynekologů. Vždy, pokud nejsme pošetilí, hledáme radu odborníka.“ No a odborníkem na člověka je jeho Autor… 
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  PTALI JSTE SE 
A máme zde další z vašich dotazů: Co jsou to Gregoriánské mše a jaký je jejich význam? 
 Už mnoho staletí se udržuje zvyk „gregoriánských mší", kdy dávají věřící sloužit třicet mší po třicet po sobě jdoucích dnů za blízkého zesnulého. Označení je odvozeno od papeže Řehoře Velikého († 604).  Jeho životopis uvádí, jak se dozvěděl, že před smrtí mnicha Justa, v klášteře, kde byl opatem, u něj nalezli několik dukátů. Tím se vážně prohřešil proti klášterní chudobě. Za měsíc po jeho smrti za něj dal sv. Řehoř sloužit třicet mší svatých bezprostředně za sebou po třicet dní. Po poslední mši svaté se mnich Justus zjevil svému rodnému bratru Kapisu a oznámil mu, že je z očistce vysvobozen. Zvyk dát za zemřelého sloužit třicet mší svatých bezprostředně za sebou jdoucích, uznala Církev za zbožné                             a rozumné (S. congr. Indulg. z 15.3.1884).  V našich zeměpisných šířkách je to ale většinou problém. Tedy problém spíše praktický. Vzhledem k nedostatečnému počtu kněží a k obvyklému zájmu věřících o obětování mší svatých na jejich úmysly, se u nás těžko hledají kněží, kteří jsou schopni 30 dní po sobě jdoucích sloužit mši svatou na jeden a týž úmysl. Nicméně myslím, že ta možnost stále je: Avizovali ji svého času řeholníci – obláti. Máte-li přístup k internetu, zkuste se podívat na tento odkaz: http://oblati.cz/files/oblati.cz/foto/MMD%20Zpravodaje/pdf/Noviny%2002%20-%202015.pdf . Bohužel z něj neumím vyčíst, jak je starý a tedy aktuální. V každém případě aktuální kontakty na obláty naleznete na tomto odkazu: www.oblati.cz . Nemáte-li přístup k internetu, zkuste tel. č. 731 402 862.       Také je možné, že gregoriánské mše slouží některý kněz – důchodce. Nebudete-li si umět poradit sami, dejte vědět. Pokusil bych se zjistit víc. 
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
  

 
Významný den historie naší farnosti. Významná fotografie. Josef Vrana, olomoucký kapitulní vikář, se zastavil se svým doprovodem, aby fotograf zachytil tento okamžik objektivem fotoaparátu. Poté                s celou svitou slavnostně vstoupil do chrámu sv. Martina v Pusté Polomi, kde jej očekávalo ze všech farních obcí 418 biřmovanců, aby jim vtiskl do nitra nezrušitelné znamení a svátost - charakter,  který  lze  přijmout jen jedenkrát v životě. Bylo to 9. září 1970. Spolu s kmotry biřmovanců a dalšími bylo                     v přeplněném kostele nejméně  800  věřících.  Tato slavnost se konala u nás po 22 letech a kromě výrazu velké zbožnosti měla tak velká manifestace i zvláštní hodnotu v souvislosti s normalizačními postupy po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do naší země.  
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Biřmování se zúčastnili tehdy většinou …náctiletí, nejstarší byla  věřící ve věku čtyřiceti sedmi let, která neměla dříve příležitost. Tak to bylo. Uběhlo 45 let a pro většinu z nás je to jen asi polozapomenutá  vzpomínka. Vytrvalého katolíka, který se zamyslí při nedělní mši, někdy napadne neodbytná otázka: Kde jsou…?   Nemá na ni jednoduchou odpověď. Petr Stoniš  
foto Jiří Ondra 1970  

  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
Je doba postní. Doba, kdy si my křesťané dopřáváme ztišení, duchovní zamyšlení, růst do hloubky. Což takhle využít k tomu stránek vzácného a oblíbeného kněze a exercitátora Vojtěcha Kodeta (www.vojtechkodet.cz)? Naleznete zde jeho přednášky, promluvy, zamyšlení, odpovědi na dotazy, modlitby i zveřejněná svědectví, zvláště také zkušenosti se spiritistickými a okultními záležitostmi, démonickým působením, apod. Velmi též doporučuji na stránkách www.youtube.com zadat jméno „Vojtěch Kodet“ a poslechnout si jej tam. Myslím, že tento kněz je opravdu nástrojem Ducha Svatého a jeho slova skutečně oslovují. Jen tak mimochodem – potěšilo mě, že o něm vědí i naši puberťáci . 

  VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
Charita Hrabyně děkuje všem za vstřícnost a pomoc při organizování Tříkrálové sbírky 2016. Výtěžek bude použit na podporu rozvoje komunitních a humanitárních aktivit a začlenění osob se zdrav. postižením do pracovního procesu a společnosti. 
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A jak jsme si vedli v naší farnosti? 
Pustá Polom  - 19 skupin,  62.311,-Kč  Kyjovice          -   7 skupin,  46.527,-Kč Hlubočec  -   5 skupin,  21.456,-Kč Podvihov  -   4 skupiny,  24.212,-Kč 
Celkem tedy 35 skupinek vykoledovalo pro potřebné 154.506 Kč. Také jménem faráře dík a Pán Bůh odplať všem zúčastněným! 
  INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
    po 29.02. – v 16.30 hod. svátost smíření a v 17.00 hod. mše sv.      v Podvihově 
 st 02.03. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti; téma: Brána milosrdenství 
 st 02.03. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 čt 03.03. – v 16.30 hod. svátost smíření a v 17.00 hod. mše sv.      v Hlubočci 
 čt 03.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 04.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; předvelikonoční návštěvy - nahlaste ty, kdo nejsou pravidelně navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí!  
 pá 04.03. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 04.03. – od 16.00 do 17.00 v kostele v Pusté Polomi a v kapli              v Kyjovicích tichá eucharistická adorace 
 pá 04.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 04.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
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 so 05.03. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         2. stupně ZŠ a středoškoláky 
 so 05.03. a ne 06.03. – sbírka na podporu Světového dne mládeže v Krakově 
 ne 06.03. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 06.03. – 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 
 po 07.03. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu víry pro dospělé začátečníky 
 st 09.03. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti; téma: Brána milosrdenství 
 pá 11.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově; předvelikonoční návštěvy - nahlaste ty, kdo nejsou pravidelně navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí!  
 pá 11.03. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 11.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 11.03. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 so 12.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 so 12.03. a ne 13.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na dokončení oprav fasády farního kostela 
 od ne 13.03. – po bohoslužbách v Pusté Polomi se zapisují úmysly mší svatých na duben až červen 2016 
 ne 13.03. – odpoledne Křížová cesta rodin v přírodě (bude upřesněno v ohláškách) 
 st 16.03. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti; téma: Brána milosrdenství 
 čt 17.03. – v Hlubočci od 16.15 hod. příležitost k přijetí svátosti smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
 pá 18.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
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svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 18.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 18.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi v 08.00 hod. 
 so 19.03. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         2. stupně ZŠ a středoškoláky  
 so 19.03. večer a ne 20.03. – při všech bohoslužbách liturgie Květné neděle s žehnáním ratolestí; ratolesti si přeneste                         a nechejte u sebe!!! 
 po 21.03. – v Podvihově od 16.30 hod. příležitost k přijetí  svátosti smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
 st 23.03. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti; téma: Brána milosrdenství 
 svátost smíření před velikonočními svátky – viz str. 11 
 nácvik scholy ve Svatém týdnu – dle aktuální domluvy ve schole 
 předvelikonoční nácviky chrámového sboru – dle domluvy 
 bohoslužby Svatého týdne a Velikonoc – viz str. 12 
 čt 24.03. – dopoledne cesta ministrantů do katedrály v Ostravě na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; společná oslava svátku kněží; bližší informace - na zvl. listu  
 čt 24.03. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 při mši sv. na Zelený čtvrtek v 17.00 hod. v Pusté Polomi možno odevzdat postničky – prostředky ušetřené postem na potřeby Charity Hrabyně 
 v noci ze Zeleného čtvrtku 24.03. na Velký pátek 25.03. – v kostele v Pusté Polomi celonoční tichá adorace; adorace bude pokračovat do pátečních 12.00 hod. 
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 pá 25.03. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Velkého pátku; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 so 26.03. – v 17.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech obcí farnosti!!! 
 noc ze so 26.03. na ne 27.03. – přechod na letní čas; ručičku hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 
 ne 27.03. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
 ne 27.03. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi průvod  beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést do průvodu na začátku mše svaté 
 ne 27.03. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
 ne 27.03. – vyjde další číslo farního časopisu 

  pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby                         o nedělích v Pusté Polomi (kromě 13.03.) ve 14.00 hod., v Kyjovicích v 08.20 hod. a v Podvihově ½ hod. před sobotními                   či nedělními bohoslužbami 
  MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Podvihově 05.03. a 19.03. v 17.00 hod.  - v Hlubočci 12.03. v 17.00 hod.  - v Pusté Polomi 26.03. v 19.30 hod. 
  SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY:    Hlubočec Čt  17/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

Kyjovice Pá 18/03          1600 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Podvihov So 19/03 1630 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
P. Polom Ne 20/03 1400 – 1600 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po 21/03 1630 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
P. Polom St 23/03  1600 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                se již zpovídat nebude!!! 
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SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

 Pobožnost Křížové cesty na Velký pátek bude v Pusté Polomi a v Kyjovicích ve 1430h. 
    DĚTSKÁ PŮLSTRÁNKA 

 
   

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

 Květná neděle 20/03 
Zelený čtvrtek 24/03 

Velký pátek 25/03 
Bílá  sobota 26/03 

Velik. neděle 27/03 
Velik. pondělí 28/03 

P. Polom 1030 1700 1700 1930 1030 1030 
Kyjovice 0900    0900 0900 
Hlubočec 1700    1800  
Podvihov     0700  


