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 Kdo skoupě rozsévá, skoupě bude také sklízet… 
 (Bible, 2 Kor 9,6 ) 
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  BÁSEŇ O ŽIVOTĚ 
Bylo jaro, ale já jsem chtěl, aby bylo léto –  s jeho dlouhými teplými dny a možností být hodně venku. Bylo léto, ale já jsem chtěl, aby byl podzim –  s jeho pestrým listím a chladným průzračným vzduchem. Byl podzim, ale já jsem chtěl, aby byla zima – s jejím krásným sněhem a radostnými Vánocemi. Byla zima, ale já jsem chtěl, aby bylo jaro – s jeho probouzející se přírodou a teplem. 
 Byl jsem dítě, ale chtěl jsem být dospělý – užívat si svobody a mít úctu. Bylo mi dvacet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo třicet –  být zralý a zkušený. Bylo mi čtyřicet, ale já jsem chtěl, aby mi bylo dvacet – být mladý a bez starostí. Byl jsem v důchodu a chtěl jsem, aby mi bylo čtyřicet – s bystrou myslí a bez bolestí stáří. 
 Život mi uplynul –  a já jsem nepochopil, co vlastně chci. 
 Pro sebe jsi nás stvořil, Bože,  a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.  Charless Swindoll  Nový školní rok – to je nová šance. Nová šance přihlásit děti                         a mládež do náboženství, vést je k poctivému životu s Kristem, ukázat jim a uvést je do života, který má smysl a jehož smysl                        a naplnění přesahují tento čas. Tu šanci, prosím, přijměme… Přihlášky do náboženství dostanou školáci navštěvující ZŠ v Pusté Polomi a v Kyjovicích ve škole v prvních dnech vyučování. Jsou také k dispozici u vašeho faráře a na webových stránkách farnosti. 
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  START DUCHOVNÍ I PRAKTICKÝ 
Jako každoročně tak i letos začněme školní rok prosbou                    o Boží požehnání. Společná mše svatá pro všechny obce farnosti na zahájení nového školního roku s žehnáním školních pomůcek bude pro děti, mládež a všechny, kteří je novým školním rokem budou provázet, ve farním kostele v Pusté Polomi ve středu                     31. srpna v 18.00 hodin. 

 Pojďme skrze svátost smíření odstranit překážky a dovolme Ježíši, aby žehnat mohl. Příležitost k přijetí svátosti smíření pro školáky                a všechny, kteří je novým školním rokem budou provázet, bude takto: 

 Schůzka rodičů a vedoucích farních aktivit se již tradičně uskuteční na faře o první neděli v září, tedy v neděli 4. září, tentokrát v 18.00 hod. Přijďte ze všech obcí naší farnosti! Využijte možnosti ovlivnit, jak budou vaše děti a vaši mládežníci školní rok prožívat a přijďte nabídnout své síly!  Úvodní myšlenkou tohoto čísla farního časopisu byla slova svatého apoštola Pavla: „Kdo skoupě rozsévá, skoupě bude také sklízet.“                 Pojďme rozsévat, abychom také sklízeli…  

P. Polom St 31.08.: 17.15 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt 01.09.: 17.15 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 02.09.: 17.00 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Podvihov  So 03.09.: 17.30 – 17.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 
 V jednoho Boha budeš věřit. Tak zní první přikázání. V našem „seriálu na pokračování“ u něj ještě zůstaňme. 
  Možná nebude špatně položit si dnes otázku: PROČ VĚŘÍM? Jednou z možných odpovědí je i toto: Věřím člověku (mamince, příteli, kamarádce…) ne pro zřejmost pravdy (to už by nebyla víra, ale vědění), nýbrž pro důvěryhodnost toho, kdo mi tyto pravdy předkládá. Věřím-li člověku, věřím často právě proto, že jsem se přesvědčil o tom, že je důvěry hodný. Podobně je tomu s vírou                    v Boha. Správná víra je důvěrou. 

 Ale jak mohu věřit, když Boha nevidím? Pomozme si příběhem: V jednom domě vypukl v noci požár. Všichni vyběhli ven. Až po chvíli zjistili, že jejich nejmladší není s nimi. Ten se zalekl kouře a plamenů a místo ven vyběhl do horního patra. Dům byl už natolik v plamenech, že prostě nebylo možné toho chlapce odtamtud zachránit. Otec se postaví pod okno a volá: "Skoč!" Chlapec vidí však jenom plameny a kouř. Bojí se a křičí: "Tati, já tě nevidím!" A otec mu odpovídá: "Ale já vidím tebe! Skoč!" Chlapec skočí a otec ho bezpečně zachytí..." 
 Bůh i od nás žádá skok víry. Kdo se dokáže na Boha spolehnout, toho Bůh zachytí, i když někdy třeba jinak, než člověk čeká. Nejde jen o to jen věřit v Boha, ale též věřit Bohu - spolehnout se na něj. Čím víc důvěry Bohu dáme, tím víc budeme mít zkušeností s jeho věrností, tím víc se bude prohlubovat naše víra a spoléhání na Boha stane se naprostou samozřejmostí našeho života. Poznáme, že Bůh nás nezklame.   
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  PTALI JSTE SE 
 
 A nyní k dalšímu (zatím opět poslednímu) dotazu z vašich řad: Co se starými kancionály (ještě po praprarodičích), když je lidé nechtějí spálit?  Odpověď bude velmi krátká: Pokud si je člověk nechce nechat jako památku na své předky, pak mě napadá jen antikvariát či nějaký sběratel starých věcí. Často se také v inzerci Katolického týdeníku objevuje poptávka po starých knihách. Jsou-li jimi myšleny i kancionály, to ale fakt nevím.   

  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
 Tak jaké stránky rozkliknout dnes? Dostali jsme (a ještě možná dostaneme) do farnosti několik tištěných ukázkových čísel časopisu pro novou evangelizaci, který nese název „Milujte se!“ Je celobarevný, vychází pouze 4x do roka, obsahuje však několik desítek stran. Věnuje se aktuálním tématům, svědectvím historickým i současným, je protkán duchovními impulsy i texty Katechismu katolické církve, krátkými i delšími citáty a spoustou tematicky zaměřených fotografií. Osobně jej považuji za jeden                   z nejlepších křesťanských časopisů, které v naší zemi jsou k dispozici. Je velmi čtivý pro lidi prosté i vzdělané, není ani myšlenkově složitý ani „nasládlý“, je prostě fajn. Není ovšem nutně zapotřebí používat papírovou podobu. Tento časopis (včetně všech již vyšlých čísel) je plně a zdarma k dispozici také v elektronické podobě na www.milujte.se.  (Pozor! Obvyklá koncovka „cz“ tam opravdu není!!! ) 
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 TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 

 

Jedna francouzská legenda říká, že květiny, které kvetou podél řeky Loiry v listopadu, doprovázejí  ostatky sv. Martina, jež byly přepravovány lodí z  Cendes-Saint-Martin, kde zemřel,                        do baziliky v Tours.  Kdybychom se vydali na pouť - nejlépe koňmo - ke hrobu sv. Martina v Tours (1500 km), cesta by zabrala zhruba měsíc. Cestou by neměl být problém s pokáním ani s noclehem - vždyť jen v naší republice je tomuto svatému zasvěceno  více než sto kostelů a kaplí.  Jen jednou za několik generací se naskytne příležitost prohlédnout si našeho světce z takové blízkosti.  Obraz sv. Martina jako součást hlavního oltáře našeho  farního kostela byl zapsán mezi významné movité kulturní památky ČR dne 1.8.1968.  
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Byl namalován v r. 1830 významným moravským malířem Janem Ondřejem Gebhardtem (*1798 Brno, †1879 Vídeň). Jde                   o olej na plátně a podpis autora je viditelný jen z bezprostřední blízkosti. Na rubu plátna je pak v němčině uvedeno, že údaje o jeho vzniku jsou zapsány do farního archivu. I dnes oceňovaný                             J. Gebhardt patřil k vídeňské škole malířů, byl portrétistou                              a autorem mnoha sakrálních obrazů na Moravě i u nás ve Slezsku.  Původní obraz Sv. Martina z r. 1804 daroval švagr stavitele kostela Antonína Quida Kalkreuthera baron Otto  Minqwicburk, tehdejší dómský děkan v Olomouci. Namaloval ho tehdy neméně známý rakouský barokní malíř působící na Moravě, Josef Wickardt               (†1729 Vídeň). Obraz byl ale poškozen. Dnešní dílo J. Gebhardta vzniklo na objednávku Ludovicy  z Königsbrunnu (roz. von Minqwitz), manželky velitele olomoucké pevnosti a Josefy z Königsbrunnu, která je pohřbena na našem hřbitově.  Nové zobrazení sv. Martina odpovídá původnímu baroknímu stylu a jeho rozměry jsou úctyhodné: výška činí 260 cm a šířka 161 cm. Neznám větší zobrazení sv. Martina. Např. obraz Petra Bruegela staršího v madridském Pradu má rozměry „jen“ 148 x 270,5 cm. Jmenuje se doslovně  „Víno dne svatého Martina“ a jak sám název vypovídá je na něm něco, co na našem oltářním obraze neuvidíte.  Ale o tom až uzraje to letošní víno sv. Martina.                     Váš Petr Stoniš   P.S. Jak většina z vás asi ví, v současné době probíhá restaurování hlavního oltáře. Provádí jej odborná firma podle rozhodnutí a pod dohledem orgánů státní památkové péče.  Práce v letošní 1. etapě spočívají především v opravě retabulu hlavního oltáře. Restaurování samotného obrazu sv. Martina se plánuje provést v rámci dalších etap v některém z příštích roků, samozřejmě za předpokladu státní dotace. - z - 
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  ČÍM ŽIJEME 
 A jaké byly prázdniny?  Začaly 1. července výletem dětí na Prašivou. Program již tradičně připravilo Pedagogické a katechetické centrum naší diecéze. Nesl název „Sestra Země volá ke mně“. Po úvodním programu a mši svaté s otcem biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem děti opět čekala spousta zajímavých interaktivních stanovišť. Cestou na horu Prašivou si děti mohly přečíst                                 i poznamenat zajímavé myšlenky z papežské encykliky Laudato si                  o péči o náš společný domov – naši Zemi. Děti poznávaly vodu, louku, les i zvířata, ohrožené druhy, učily se je chránit, chovat se k nim ekologicky, seznamovaly se s rekordy a kuriozitami na dané téma, učily se třídit odpady, seznámily se s ekologicky šetrnou domácností a také s osobou svatého Františka – velkého přítele všeho stvoření. Přemýšlely a diskutovaly o tom, jakou stopu zde na Zemi zanechají. Dověděly se, jak čistit v domácnosti bez chemie pomocí běžně dostupných prostředků. Na vlastní oči mohly zblízka vidět sokola, poštolku, káně, výra, puštíka, sovu pálenou, kalouse, orla stepního, sýce rousného a haryse. Děti si také vychutnaly určitou raritu - cyklokolotoč na lidský pohon, který určitě emise CO2 do vzduchu nevypouští. V úterý 5. července, v den svátku našich věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, jsme se ve farním kostele radovali ze křtu, biřmování                a 1. sv. přijímání dospělých, kteří si našli cestu k životu s Ježíšem. Děkujeme dnes již bývalému velkopolomskému panu faráři P. Mariuszovi Banaszczykovi za několikaletou pomoc při zástupech a zpovídání v naší farnosti a přejeme Boží požehnání na novém působišti ve Zlatých Horách a na mariánském poutním místě Maria Hilf. Na jeho místo přišel ze Skalice u Frýdku-Místku bývalý „šéf“ všech ministrantů naší diecéze P. Radek Drobisz. Budeme se s ním setkávat při zástupech a zpovídání i v naší farnosti. 
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Prázdniny přinesly kyjovické kapli také opravené nosné rošty lavic.  No a farní tábor – ten se v srpnu uskutečnil opět v Podhradí              u Vítkova. Děti jej letos prožívaly ve znamení Starých pověstí českých.  
 

   INFORMAČNÍ SERVIS 
 VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
  
 v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                       06/2016 7.187    4.840    2.290 1.185 
Na TV NOE                      06/2016 6.731  10.700    1.780 1.017 
Na fasádu far. kostela   07/2016 8.675    7.140    1.520 1.170  POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 st 31.08. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá na zahájení nového školního roku s žehnáním školních pomůcek  
 čt 01.09. – od 17.15 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 02.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 02.09. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  eucharistická adorace a příležitost k přijetí svátosti smíření 
 pá 02.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 03.09. – v 11.00 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí svátost manželství p. David Bubík a sl. Lada Pchálková  
 ne 04.09. – v 07.30 h. v kapli v Hlubočci mše sv. na poděkování za úrodu (dožínky) 
 ne 04.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích farních aktivit – viz str. 3 
 pá 09.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 so 10.09. – v 10.30 hod. si v kostele v Krásném Poli udělí svátost 
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manželství p. Martin Gardian a sl. Pavla Žídková  
 so 10.09. – v 19.15 hod. na faře schůzka pustopolomských varhaníků 
 so 10.09. a ne 11.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na přebudování orlovny  
 od ne 11.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2016 v Pusté Polomi 
 st 14.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 16.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 16.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 16.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 17.09. a ne 18.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy  
 ne 18.09. – v 09.00 hod. v kapli v Kyjovicích mše sv. – Výročí posvěcení kaple 
 st 21.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 23.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 23.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 so 24.09. – v 11.00 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí svátost manželství p. Pavel Stůj a sl. Pavlína Illíková 
 st 28.09. – slavnost sv. Václava; bohoslužby v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 09.30 hod. v Kyjovicích 
 pá 30.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 30.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 30.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 pá 30.09. – v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Noční čtení biblických příběhů: Ženy čtou o ženách ženám a dětem + kreslený biblický film pro děti 
 so 01.10. – zápis dětí k přípravě na přijímání svátostí - viz str. 11 
 so 01.10. a ne 02.10. – vyjde další číslo farního časopisu 
 ministrantské schůzky a spolčo křesťanské mládeže –  
        dle aktuální domluvy 
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 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
 - v Podvihově 03.09., 17.09. a 01.10. v 18.00 hod.  - v Hlubočci 10.09. a 24.09. v 18.00 hod.  

  
 

  
 
 
 ZÁPIS DĚTÍ K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zápis dětí k přípravě na přijímání sv. smíření a Eucharistie se uskuteční na faře v Pusté Polomi v sobotu 1. října 2016. Přijít je možno kdykoliv v době od 08.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin.  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.   Pokud by vám nabízený termín nevyhovoval, domluvme si, prosím, co nejdříve prostřednictvím telefonu č. 603 368 922 nebo skrze e-mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz setkání v jiném termínu.  

 
  
 
 
 BAVÍME SE S CÍRKVÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Přijde farář k doktorovi a povídá: „Pane doktore, ta nemoc, co mám - je to něco vzácného?“ – „Ale kdeže, toho jsou plný hřbitovy!“   Pan farář odjel v adventu do lázní. Kostelník zůstal na přípravu betléma sám. Poslal panu faráři SMS s dotazem: Jaký nápis mám dát nad betlém a jak velký podstavec mám pod něj připravit?  Obratem přišla odpověď: Dítě se nám narodilo. Tři metry dlouhý                     a metr a půl široký.  
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 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


