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 Bohatý duchem rozdává, bohatý světem počítá… 
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  PŘÍKLAD BOHATSTVÍ 
 
 
 
 Jeden bohatý muž vzal syna na projížďku              po svém kraji. Chtěl, aby chlapec při pohledu na chudáky z venkova pochopil hodnotu věcí a uvědomil si štěstí, které ho potkalo. Strávili celý den a celou noc na statku u skromné venkovské rodiny. Když se vrátili domů, zeptal se otec syna:  „Jak se ti cesta líbila?" - „Moc, otče." „Viděl jsi, jak chudí a potřební můžou lidé být?" - „Ano." „A co jsi se naučil?" „Viděl jsem, že my máme jednoho psa, kdežto oni jich mají čtyři. My máme bazén dlouhý dvacet pět metrů, kdežto oni mají potok bez konce. My máme na dvoře lampy z ciziny, ale oni mají hvězdy. Náš dvůr vede k okraji domu, ale jejich se ztrácí za horizontem. A hlavně jsem, otče, viděl, že mají čas, aby spolu byli a povídali si.                          Vy s matkou musíte pořád pracovat a téměř nikdy vás nevidím."   Když domluvil, otec neřekl ani slovo, a chlapec dodal: „Díky, otče, žes mi ukázal, jak bohatými se můžeme stát!"  

(z knihy J. C. Bermeja: Příběhy pro uzdravení duše)  Milí farníci a přátelé, 
 ať i o letošních prázdninách a dovolených poznáváme bohatství, které máme v krásách přírody (a někdy opravdu i na vlastním dvorku nebo kousek za ním) a především ať jsme si stále vědomi bohatství, které máme v našich blízkých, kteří nás obklopují! 
 Hezké prázdniny, hezkou dovolenou!          P. Zdeněk 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
        

 Rozjímali jsme obecně o řádu, který Bůh jako náš autor k našemu dobru ustanovil. Pojďme se teď na ten řád podívat trochu konkrétně. Dnes jeden pohled na první přikázání Desatera: Budeš věřit v jednoho Boha. Mohli bychom to říci i jinak: Bůh Ti nabízí společenství se sebou samým. To je věc!  Opět jedno malé přirovnání Maxe Kašparů: Představ si muže, který zabloudil v poušti a v nekonečném písku úplně vyhladovělý                 a žíznivý se z posledních sil doplazil na okraj oázy, k popelnici,                  do které tamní lidé vyhazují odpadky. Mezi smetím nachází kus tvrdého, plesnivého chleba, zapáchající kost a na víku popelnice trochu dešťové vody. Trosečník hltavě polyká starý chléb a nadšeně líže špinavou tekutinu. Obojí jsou pro jeho život zachraňující dary. Kdyby se doplazil pár metrů dále, k prvnímu lidskému obydlí, najedl a napil by se dosyta z kvalitních darů pohostinného člověka. Trosečník však raději objímá a chválí starou popelnici, než by hledal kvalitu.  Staré přísloví říká: „Čemu všemu musí nevěřící věřit, aby nemusel věřit.“ Kolik lidí zdraví a štěstí zaklepává na dřevo, ruky nepodávají do kříže, nežení se v květnu, děsí se pátkem třináctého, řídí se horoskopy, kupují zaručeně štěstítvorné amulety, čerpají pozitivní energii na porušené trávení, hledí na magické obrazce, sektáři nabízejí okamžité řešení problémů... A srdce duchovně vyhládlého jásá nadšením. Kdyby onen jásající na duchovním smetišti pohlédl vzhůru, viděl by věž nejbližšího kostela. Místo občerstvení a pokoje. Místo setkání s živým Bohem, s Ježíšem Kristem a skrze modlitbu a svátosti a skrze Ducha Svatého, dárce života, by našel život nový, bohatý, dokonce věčný. Ovšem jásající                na smetišti vyššími věcmi pohrdá.  Jak velmi zvažuji, komu se svěřím do rukou: Kterému lékaři, kterému zubaři, kterému odbornému pracovišti, které nemocnici… 
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Nepochybně je třeba velmi pečlivě vážit, komu svěříme do rukou svou duši a sebe celého, své děti, svá vnoučata, ty které máme rádi a na kterých nám záleží…      (částečně použito myšlenek Maxe Kašparů + z.)   
  PTALI JSTE SE 
        

 Dnes jeden velmi zajímavý dotaz z řad našich školáků. Je dobře, když i páťáci uvažují…  Proč Ježíš na kříži volal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Vždyť Ježíš byl Boží Syn! Mohl ho Otec opustit?   Možná nám to přiblíží jeden hezký příběh:  Jedné noci jsem měl sen: Bůh mě na mých cestách životem stále provázel. Stále jsem viděl v písku dvoje stopy: Jedny byly jeho                  a jedny mé. Řekl jsem: „Bože, proč jsi mě opustil právě teď, kdy jsem Tě potřeboval nejvíc? Proč už v písku vidím jen jedny stopy?“ A Bůh mi řekl: „Já jsem tě neopustil. Já jsem tě nesl! A ty stopy, které jsi v písku viděl – ty byly mé….“   Ani nebeský Otec svého Syna neopustil. Ježíš na kříži jen nepociťoval jeho přítomnost. Ve své obrovské bolesti měl silný POCIT opuštěnosti. Proto volal k Otci slovy starozákonního žalmu.  
 
  EUCHARISTICKÁ HODINA 
       

 Před nedávnem v pastýřském listu našeho otce biskupa zaznělo jeho přání, abychom se v diecézi zapojili do aktivity nazvané Eucharistická hodina. Zde jsou bližší informace: 
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Eucharistická hodina  
1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na biskupství. Každý přijatý člen obdrží Osobní knížku člena společenství. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Biskupství ostravsko-opavské.  2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v historii existovala ve více jak třech stech farnostech olomoucké arcidiecéze.  3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem          u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní                 a vědět, že on se dívá na nás.  4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než je povinné.  5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši              v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: „Miluji tě!“ vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí                o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové služby za týden.  
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6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření. 7. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, z domova nebo ze svého lůžka.  8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech                  a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.  9. Biskup nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za zemřelé členy.  10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý rok.  11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu diecézní patronky svaté Hedviky, a také svatého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii, vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.  
 Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají, a kéž skrze ně přinese uzdravení do našich rodin.  

 František V. Lobkowicz, OPraem. 
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Rád tedy tlumočím toto přání otce biskupa. Přihlásit se je možno dopisem, v němž vyjádříte své rozhodnutí se všemi náležitostmi, který sepíšete a předáte svému faráři, nejlépe do 15. července, ale je možno kdykoliv. Farář jej pak předá na biskupství.  Navržená forma dopisu (není závazná, jen je třeba, aby obsahovala požadované údaje):   Já, František Nový, narozen 4. 10. 1980, bydlištěm V Lipkách 65,                736 09 Horní Město, se chci stát členem duchovního společenství Eucharistická hodina. Přijímám a chci naplnit závazky, které z tohoto členství plynou. Chci rozvinout a prohloubit svou lásku k Ježíši skrze pravidelnou adoraci a také konkrétní službu svým bližním.                          Kéž mi k tomu pomáhá Bůh! V Horním Městě 1.7.2016   podpis  (Možno také uvést svou e-mailovou adresu a telefon.)  
 
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
       

 Uvažujete nad svým povoláním – tedy nad tím, k čemu Vás volá Pán? Anebo jen ze zvědavosti či zájmu se chcete více dovědět                     o studiu na teologické fakultě, kde dnes již zdaleka nestudují jen budoucí kněží, ale i mnozí ti, kdo ke kněžství nesměřují, a kterých je dnes na fakultě většina? A zajímá Vás, jak žijí a jak se v Kněžském semináři připravují na své povolání právě budoucí kněží?  Pak asi právě pro Vás mohou být zajímavé i tyto webové stránky:  www.hledampovolani.cz www.cmtf.upol.cz www.knezskyseminar.cz  
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 Kdysi mi jedna uhlazená dáma řekla, že jsem sběratel starých krámů, se kterými by ona nemohla žít. Ale jak znám některé své vrstevníky,  nepatřím v tomto oboru ani zdaleka mezi špičku. Mám pro jejich neustálý vnitřní boj velké pochopení. Znáte to. Jeden den uděláte pořádek a druhý den potřebujete jako naschvál zrovna to, co jste včera vyhodili. Není moudré jít proti dědictví otců. A tak jsem se nakonec rozhodl  s tímto zlozvykem žít.  

 
 
 
 
 
 Sbory dobrovolných hasičů v naší farnosti by bylo možné považovat také za nejstarší křesťanské spolky. Rok 1889, který se obecně považuje za rok vzniku SDH v Pusté Polomi, by byl potom stupeň organizace občanské pomoci, která je postavena na tragických zkušenostech s důsledky požárů v 18. a 19. století.  
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Už jsem o tom psal na jiném místě. Dobové tiskové zprávy vypovídají o organizované vzájemné součinnosti  a nutnosti občanské  pomoci při požárech mnohem dříve než v r. 1889. Např. v Opavském týdeníku z r. 1863 čteme:  ... při obrovském požáru v obci pusto-polomské  6. srpna  shořelo i stavení s obecní stříkačkou... 
 V roce 2011 jsem se zúčastnil aukce starých hasičských medailí Jar. Šilara. Chtěl jsem získat jednu cínovou hasičskou medaili bezvadné zachovalosti SDH Pusté Polomi z r. 1898, kterou můžete vidět na obrázku. Byl by to skvělý příspěvek do mého starého haraburdí.  Ale nabídl jsem tehdy jako naivní laik za tuto medaili jen 1000 Kč. Neměl jsem nárok. Celou sbírku 471 ks podobných hasičských medailí koupil tehdy jediný zájemce možná za tisícinásobek.  
 Stoleté úmrtí Františka Josefa I. si dnes připomínají s velkou pompou jen Rakušané. Já jsem chtěl mít tu medaili pro ta tři přikázání na líci, misi, heslo či modlitbu dobrovolných hasičů, podle toho jak chcete:  BOHU ŽIJ - VLASTI SLUŽ - BLIŽNÍMU POMÁHEJ. Proč? Jestli alespoň jednu z nich můžete doložit, pak jste taky křesťan nebo hasič. Nejspíš obojí.  Třeba jako sv. Martin. Proto  ty nejkrásnější medaile mají na rubu jeho reliéf.  Dali si ho do znaku i polomští dobrovolní hasiči. A kdyby měli taky takovou medaili, byla by to moje druhá šance. Možná i vaše. 

Váš Petr Stoniš – čestný člen SDH v Pusté Polomi 
    INFORMAČNÍ SERVIS 
 VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
  v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na katedrálu                   04/2016 6.436     6.350     1.927 995 
Na pomoc Ukrajině        05/2016 5.920     8.200     1.100 678 
Na Charitu                        05/2016 6.538     5.650     1.682 556 
Na opravy                         05/2016   10.565     6.200     2.857 972 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
    st 29.06. – pro školáky a jejich rodiny zakončení školního roku; zároveň slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla. Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše svatá; po mši svaté na farní zahradě táborák s opékáním špekáčků a s programem; špekáčky, chléb a pití s sebou!!! 
 čt 30.06. – od 17.30 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 18.00 hod. mše svatá 
 čt 30.06. – v 18.30 hod. v kapli v Hlubočci schůzka Rady kaple 
 pá 01.07. – pouť dětí na Prašivou; odjezdy autobusu pro všechny přihlášené: 08.30 h. – Pustá Polom, fara; 08.35 h. - Budišovice; návrat kolem 17.30 hod. 
 so 02.07. – v 19.15 hod. na faře schůzka pustopolomských  varhaníků 
 út 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše sv. v Kyjovicích v 07.30 hod. a v Pusté Polomi v 09.00 hod. (v Pusté Polomi mše sv. se křtem, 1. sv. přijímáním a biřmováním dospělých) 
 pá 08.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 15.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 so 16.07. a ne 17.07. – při všech bohoslužbách sbírka na dokončení oprav fasády farního kostela  
 pá 22.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 čt 28.07. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 so 30.07. a ne 31.07. – vyjde další číslo farního časopisu  
 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Hlubočci 02.07., 16.07. a 30.07. v 18.00 hod.  - v Podvihově 09.07. a 23.07. v 18.00 hod.   
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 MŠE SVATÉ S MOŽNOSTÍ PŘIJMOUT SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH: Pro předběžné plánování sděluji, že možnost přijmout svátost pomazání nemocných bude při bohoslužbách v 18.00 hod. v Hlubočci ve čt 04.08., v Kyjovicích v pá 05.08., v Pusté Polomi ve čtvrtek 11.08. a v Podvihově v so 20.08. Bližší informace budou v příštím farním časopise.  
   BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  Po fotbalovém zápasu se pan farář ptá vedoucího ministrantů: „Co říkal soused na to rozbité okno?“ „Mohu zopakovat i sprostá slova?“ „To v žádném případě!“ „Tak nic…“   Hodina náboženství. Ve třídě řev jak v pavilónu opic. Vlítne do třídy ředitel, chytne za límec toho, co tam řve nejvíc, a odvleče ho do ředitelny. Ten tam tak zkroušeně sedí, když tu kdosi zaklepe na dveře. Vejde Maruška a povídá: „Pane řediteli, vzal jste nám pana faráře!“   Historie nových farářových brýlí: „Pane doktore, já už nějak špatně vidím. Já už asi budu potřebovat brýle!“ „To teda budete, pane faráři. Tady totiž nejste u doktora, ale v bufetu!“   Povídá maminka Pepíčkovi:  „Pepíčku, zase si pan farář na tebe stěžoval!“ „A co pořád má? Vždyť jsem v náboženství 3 měsíce nebyl!!!“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


