
SRPEN 2016  
 
 
  

 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM 
 www.pustapolom.cz/farnost/ 

   Z obsahu: 
 

 To se nedá vydržet! ..……….……..........................................  02 
    Na cestě s Bohem ............................................................ 04 
    Ptali jste se ……................................................................. 05 
    Letem světem internetem ................................................ 05 

    Toulky farní minulostí ...................................................... 06 
    Adopce na dálku – seznamte se! ..................................... 08 
    Čím žijeme ....................................................................... 09 
    Svátost pomazání nemocných …...................................... 10 
    Informační servis.............................................................. 11 
    Bavíme se s církví ………….................................................. 12 
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 (papež František) 
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  TO SE NEDÁ VYDRŽET!!! 
 
 
 
 MARTIN, 12 LET: Měli jste někdy staršího bráchu? To se nedá vydržet! Může si dělat, co chce, rodiče mu všechno dovolí, protože už je velký, a já jsem ještě dítě! Tss! Je jen o tři roky starší! Brácha mě pořád něčím štve, říká mi mrně. Schválně mi hází svoje nechutně páchnoucí ponožky do mojí postele a baví ho sledovat, jak se vždycky rozzuřím a vrhnu se na něj. Kdybych ho aspoň přepral, dal by pokoj... Ale takhle mě ještě zmlátí...  MAREK, 15 LET: Měli jste někdy mladšího bráchu? To se nedá vydržet! Pořád za mnou leze a dělá mi ostudu před klukama ve škole. Navíc žaluje rodičům a já si to za něj vždycky odnesu, protože mně se nikdy nevěří, protože Martínek je mazánek a je ještě malý a já mám mít rozum. Rodiče jsou vůbec strašně nespravedliví! Vůbec mě nechápou, nic mi nedovolí a jemu všechno. Když já byl v jeho věku, nesměl jsem to, co on najednou může.  MATOUŠ, 43 LET: Měli jste někdy dva kluky v pubertě? To se nedá vydržet! Pořád se hádají a rvou. Proč se nemůžou domluvit? Proč já mám pořád řešit, kdo si začal a čí ponožky byly v které posteli? To nemůžu mít aspoň chvíli klid? Kdyby se s nimi dalo aspoň domluvit! Ale to ne, to oni se tváří uraženě, že jim s manželkou ubližujeme, když se je snažíme vychovat. Když však chtějí peníze, na to jsem jim dobrý, ale aby as-poň za ty peníze jednou za čas sami vyluxovali nebo aspoň babičce pomohli s nákupem, to ne, na to oni nemají čas - oni potřebují pracovat na počítači! 
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MARTA, 35 LET: Měli jste někdy tchyni? To se nedá vydržet! Jak se jí mám zavděčit? Ať dělám, co dělám, pokaždé by to mohlo být trochu lepší. Jednou děti moc rozmazluju - to ona by Matouškovi nikdy nedovolila! Jindy je zase trápím hlady, protože pokaždé, když k ní přijdou na návštěvu, jí „vyžerou" ledničku... Chápu, že to nemá jednoduché, trápí ji nemoci, ale vše moc prožívá a pokaždé nám opakuje, který doktor jí ublížil, když ji neposlal na vyšetření, které chtěla...  MARIE, 72 LET: Měli jste někdy vnoučata? To se nedá vydržet! Kdykoliv přijdou, zůstane po nich prázdná lednička! Ale s nákupem mi nikdy nepomo-hou! Mnohdy už to nemohu unést, ty nohy už taky neslouží... je to tak těžké. Chci jen, aby chlapci měli pořádnou stravu - ta Marta jim taky nic nedopřeje, když jsou pořád tak hladoví! A když už se mě ti dva uličníci uráčí navštívit, myslíte, že se zeptají, jak mi dopadlo to vyšetření? A jakmile jim to začnu povídat, ani je to nezajímá!!! Neustále vejrají do těch svých mobilů a kloudná řeč s nimi není...  PAPEŽ FRANTIŠEK, 79 LET: Nezapomínejte ani na skutky tělesného i duchovního milosrdenství, mezi které patří i trpělivě snášet obtížné lidi. Milosrdenství není „tolerantnost" ani pouhá citovost. V něm se ověřuje pravdivost toho, zda jsme Ježíšovými učedníky, a naše věrohodnost jako křesťanů v dnešním světě.  převzato z ministrantského časopisu Tarsicius  
 Láska se osvědčuje věrností,  ale dokonává se teprve odpuštěním… 
   (Werner Bergengruen) 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 V červencovém čísle našeho farního časopisu jsme nahlédli do prvního přikázání – V jednoho Boha budeš věřit. Skončili jsme myšlenkou, jak velmi je třeba zvažovat, komu svěříme do rukou sebe, své děti, svá vnoučata, své drahé.  On totiž není bůh jako Bůh! V širším smyslu slova je možno říci, že bohem v mém životě je ta skutečnost, kolem které se všechno točí, které všechno podřizuji, o co nejvíc usiluji, kam se nejvíc stáčejí mé myšlenky. Ne nepodstatnou může být otázka, kam mě můj bůh dovede. Pro ilustraci použijme opět myšlenek Maxe Kašparů: Pro malé srovnání uvádím jedno přirovnání: Velmi rozšířeným náboženstvím v našich zemích je alkoholismus. Porovnejme tedy křesťanství a alkoholismus, Ježíše a C2H5OH. 

Věřící mají v našem městě jeden chrám 
- alkoholici 14 svatyní. Centrem kostela je oltář 
- centrem hospody je výčep. Věřící před Bohem pokleknou 
- alkoholici před svým bohem leží. Křesťané odevzdávají Bohu své viny, nedokonalosti a selhání, 
- alkoholici odevzdávají svému bohu játra, peníze, děti, rodiny, zdraví. 

A tak bychom mohli pokračovat. Opravdu velmi důležitá jsou v prvním přikázání slova V jednoho Boha budeš věřit. Může se totiž stát, že sice v Boha věřit budeme, ale naším skutečným bohem – tím prvním, kterému vše podřídíme – bude něco docela jiného. Něco, co nás třeba dovede i někam, kam nechceme. Je to otázka pro každého z nás: Kdo (co) je mým Bohem (bohem) a kam mě dovede??? 
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  PTALI JSTE SE 
Ze dvou nedávno došlých dotazů vybírám jeden, který je aktuální právě pro tyto dny: Co je to PORCINKULE? Jaký je smysl tohoto svátku a kdy se slaví? Porcinkule je zlidovělý název pro svátek Panny Marie Andělské, slavený každoročně 2. srpna především v řádech                         a kongregacích, které se inspirovaly životem sv. Františka z Assisi. Slovem „Porcinkule“, které v latině znamená „podílek“, „malý pozemek“, byla již v době sv. Františka označovaná malá kaple nedaleko Assisi, která byla zasvěcena Panně Marii Andělské.                          Sv. František tuto kapli opravil a v ní také r. 1226 zemřel. Za papeže Honoria III. dostal tento kostelík privilegium plnomocných odpustků (tedy odpuštění všech časných trestů za hříchy). Později toto privilegium bylo rozšířeno na všechny františkánské a kapucínské kostely. Dnes může plnomocné odpustky získat každý, kdo splní obvyklé podmínky k jejich získání (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl papeže) a 2. srpna navštíví farní kostel a zbožně se v něm pomodlí Otče náš a Věřím.  Tyto plnomocné odpustky je stejným způsobem možno                     2. srpna získat ve františkánských kostelech, v naší diecézi tedy                         u sester alžbětinek v Jablunkově a u minoritů v Krnově a v Opavě                 u Svatého Ducha. Právě na těchto místech bývá tento svátek každoročně slaven obzvláště slavnostním způsobem. 

 

  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
Odebíráte Katolický týdeník? A víte, že leccos z něj naleznete i na webu? Anebo jej neodebíráte a chcete se s ním seznámit? Máte zájem o elektronické či běžné předplatné? Pak mrkněte na www.katyd.cz. 
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

  Když se jí blízké přítelkyně svěřily se svými útrapami, máma na to často jen řekla: „Přerozkošny stav manželsky“. Jako matka šesti dětí věděla, o čem je řeč. Neuměla být sarkastická a teprve po letech jsem zjistil, že to nebyla ani ironie.  Ta tři slova pocházejí ze staré svatební písně z Kyjovic: Nevěsta se loučí se svobodou a připomíná si odkaz svatby v Káni Galilejské. Máma tu píseň znala a podobenství prvního zázraku Krista si vykládala tak trochu po svém, i když asi také docela správně: Tou nádobou, ve které se obyčejná voda může proměnit ve víno, bylo podle ní jen regulérní manželství.  Slezské lidové písně svatební a jiné z Kyjovic a okolí sesbírala slečna Helena Salichová a vydal je poprvé v roce 1917 hrabě Bedřich Stolberg.  
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Většina těch „polepšených“ pěsniček asi v našem kraji ani nevznikla. Lidé někde slyšeli melodii a zapamatovali si první verše. Ty pak různě doplňovali a upravovali podle našeho nářečí a místních aktualit,  jako např. tuto: 
 A vitam tě, muj chlopečku, dys ty tu ešče, či ty něviš, že maš robu a děti ešče; ty tu piješ, labuješ, a dodom mi něiděš,  co ja smutna vypracuju, ty to přepiješ. 

 Nic veselého, já mám raději tu, kterou často zpívá paní Stonišová. Věřím, že se vám bude líbit taky.  Váš Petr Stoniš   
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  ADOPCE NA DÁLKU – SEZNAMTE SE! 
 Milí farníci, 
 možná jste si nedávno v našem kostele všimli jedné zajímavé nástěnky. Byly vám na ní představeny 2 děti, které naše farnost podporuje prostřednictvím Adopce na dálku. Dovolte, abych vám trochu přiblížila celou tuto podporu a obě děti. 
 Co je to vlastně ta Adopce na dálku? Je to taková finanční podpora dětí, které pocházejí ze sociálně slabých rodin z různých koutů světa.  Funguje to vcelku jednoduše. Pokud máte velké srdce a nějakou tu korunu navíc, najdete si ověřenou společnost, která tyto adopce provádí. Vyberete si nějakou šikulku, kterou budete chtít podporovat, domluvíte si s tou společností podrobnosti. No a pak už jen posíláte ročně dohodnutý finanční dar na domluvený účet. Takto poskytnuté peníze jsou odeslány nadacím na místě a jsou použity hlavně na vzdělávání, ale také třeba na pomoc jejich sociálně slabým nebo jinak znevýhodněným rodinám. 
 V současné době naše farnost podporuje 2 děti. 
 Prostřednictvím Charity Praha je to dívka Lata Naik z Indie. Latě bude v listopadu už 21 let. Jen pro vaši informaci, podpora dětí                 a mládeže trvá po dobu jejich studia a záleží na jejich úspěšnosti ve vzdělání. Lata studuje již druhým  rokem  „Government First Grade College“ v Honavaru  (je to typ vyšší nebo naší vysoké školy).  Honavar                    i rodná vesnice Nagre leží ve státě Karnátaka v jihozápadní Indii. Lata je šikovná slečna, pilně studuje a k tomu ještě učí 2x za měsíc děti ve vesnici. 
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Prostřednictvím Sociálního centra Coréia – Naděje v Sao Paulu je momentálně podporován chlapec Anderson Pereira Santos, kterému bude v prosinci 12 let. Anderson žije s rodiči a bratrem v Sao Paulu v Brazílii. Navštěvuje základní školu, rád jezdí na kole. Sociální centrum Naděje poskytuje takto adoptovaným dětem aktivity, které mají za úkol občanskou, ekologickou  a celkovou integrální výchovu jedince.  Tyto děti zasílají minimálně dvakrát ročně do farnosti dopisy. Je hezké přečíst si, jak pokročily ve škole, co dostaly od „nás dárců“ nového nebo jak strávily volný čas. A to vše díky tomu, že se zrodil tento nápad, bylo to velké srdce a nějaká ta koruna navíc.  
 
                Eva Čerbáková  

P.S. Naše farnost tyto děti ročně podporuje celkovou částkou 14 tisíc Kč. Můžete se zapojit i Vy. Bližší informace – u vašeho faráře. - z - 
  ČÍM ŽIJEME 
 Platba Adopce na dálku nás čeká na podzim. Ale jaké byly poslední dny a týdny školního roku? Krátce po uzávěrce červnového čísla farního časopisu, v němž byla oznámena dotace 250.000 Kč na 1. etapu restaurování hlavního oltáře ve farním kostele, přišla jiná milá zpráva: Úspěšná byla také naše žádost o dotaci na dokončení oprav fasády farního kostela. Státní zemědělský intervenční fond tuto akci podpoří částkou 249.000 Kč. Poděkování patří všem, kdo připravili a provedli nás letošní Nocí kostelů v pátek 10. června. Návštěvníci si kromě zážitků 
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z poutavého programu odnesli i dárek – diecézní časopis Okno s ohlédnutím za uplynulými 20 lety naší diecéze. Děkujeme obci Hlubočec za pořízení nových věžních hodin na tamější kapli! Obec do nich investovala 220.000 Kč. Slavnostní uvedení do provozu spolu s koncertem „I v Hlubočci hrají Bacha“ se uskutečnily v pátek 24. června a byly již součástí hlavních oslav patronů kaple i obce sv. Jana a Pavla, která se uskutečnila o 2 dny později. Jen tak pro zajímavost: Noční osvětlení ciferníků dostalo pracovní název „Čtvero ročních období“, neboť ciferníky budou v každém ročním období nasvětlené jinou barvou. Školní rok 2015/16 jsme zakončili již tradiční mší svatou                  a táborákem na farní zahradě. A hurá na prázdniny…  
 
  SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
  Také letos bude možno v našem kostele a kaplích přijmout posilu pro stav nemoci a stáří ve svátosti pomazání nemocných:   

 Znovu si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 

  den příležitost  ke sv. smíření mše sv.  se sv. nemocných 
Hlubočec Čt 04.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Kyjovice Pá 05.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Pustá Polom Čt 11.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Podvihov So 20.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy                  a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na tel. č. 603 368 922. Nemocné, kteří jsou navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit. Také ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele či kapli není třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 
  
  INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 pá 05.08. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově  
 pá 05.08. – od 17.00 h. v Kyjovicích sv. smíření a tichá adorace 
 so 06.08. – v poutním kostele v Píšti Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání; program: 16.00 – sv. růženec; 17.00 – adorace, 18.00 – mše svatá; mše svatá s nedělní platností v sobotu v naší farnosti nebude!!! 
 so 06.08. až út 16.08. – farní tábor v Podhradí u Vítkova 
 pá 12.08. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 12.08. – v 18.35 hod. v kapli v Kyjovicích schůzka Rady kaple 
 po 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; oslava svátku společná při mši sv. v 18.00 hod. v Pusté Polomi  
 pá 19.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích        svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak        návštěvy nemocných na pokojích  
 so 20.08. a ne 21.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí,        v Pusté Polomi na přebudování orlovny   
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 další číslo farního časopisu vyjde v so 27.08. a v ne 28.08.  
 pracovní akce pro děti a mládež „Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti“ z kapacitních důvodů Vašeho faráře letos nebude  
 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:        - v Hlubočci 13.08. a 27.08. v 18.00 h.        - v Podvihově 20.08. v 18.00 hod. 
   
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
  Ptá se pan farář: „Františku, modlíš se pěkně každý večer?“ „Já ne. Za mě se modlí maminka!“ „Prosím tě, a jak to dělá?“ „Vždycky, když odchází z mého pokoje, obrátí oči k nebi, sepne ruce a řekne: ´Bože, díky, že už je v posteli!!!´“   Potká Karel pana faráře a povídá: „Pane faráři, zjistil jsem, že mě moje žena chce otrávit! Co mám dělat?“ Pan farář slíbí: „Já si s ní promluvím!“ Na druhý den se potkají znovu a pan farář jenom zakroutí hlavou                        a povídá: „Karlíku, vezmi si ten jed sám!“   Víte, jak zní vyjádření absolutní feministky? „Když Bůh stvořila muže, tak to jenom zkoušela.“   „Maminko, proč nám pan farář v kostele říká ´Milí otravníci´?“ „Neříká ´otravníci´, ale ´farníci´!“  

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


