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  DĚJINY SPÁSY 
 

Nebylo nic. Svět nestvořen. Jen Bože Ty. A řekl jsi a svět se zvedl z nicoty.   Dny světa šly a já jsem nebyl v jeho dnech. Bůh stvořil duši, člověk do plic nabral dech. Svět byl tak veliký a tak prázdný stranou stál.  To já stál stranou. Tys mě k sobě povolal.    Svět by se zhroutil nebýt k Tobě pozvedán.  Na kříž je přibíjen a vzhůru zvedán Pán.  I teď je tu, i nyní uvidět se dá,  kněz zvedá Chléb, srdce se ve mně pozvedá.    Až klesnu na zemi a v prach se navrátím,  Ty sám mě pozvedneš a já Tě uchvátím.  Až svět se v oheň promění a bude soud,  pokyn mně k pravici a nedej zahynout.   (I. Slavík)   
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  POŠMOURNÝ LISTOPAD 
  Listopad pro mě bývá měsíc celkem bez výjimečných událostí, tedy kromě dvou: Na začátku jsou to dušičky se svou nezaměnitelnou atmosférou a na konci pak konec církevního roku se slavností Ježíše Krista Krále, kdy je všechno prodchnuté eschatologií. Co takové podivné slovo znamená? Je to učení            o posledních věcech člověka a světa.  Člověk se může ponořit do úvah o tom, jak dlouho ještě bude svět takový, jak ho známe, a co to vlastně znamená konec... Může si představovat hvězdy padající z nebe, moře vylévající se ze svých břehů, lidi plné očekávání, co přinese další okamžik a jestli nebude poslední...  Ale můžeme si z těchto listopadových dní a událostí, které připomínají, odnést i něco konkrétního pro život, a to známé motto: „Žít každý den jako by byl poslední." Jak by se váš všední den změnil, kdybyste se snažili žít podle tohoto hesla? Já bych míň spěchala a snažila se víc si všímat okolí                                a vychutnávat si každou chvilku. Spíš než brouzdání na internetu bych věnovala čas své rodině a přátelům. A snažila bych se nezlobit se, ale brát věci s nadhledem ve vědomí, že to přejde a nejde přece o tolik.   A kdybych tak žila každý den, tak by už ani ten pošmourný listopad bez výjimečných událostí nebyl obyčejný, ale vzácný                a plný úžasu. A to by rozhodně stálo za to, ne? Krásný měsíc! 

 
 
 
 (převzato z časopisu IN) 

 Naděje není odpovědí na všechna naše proč, ale dává nám dost světla a síly, abychom putovali údolím stínů plni důvěry a odvahy. 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
  V rubrice Život z víry jsme si minule připomněli, že správná víra je důvěrou. S důvěrou souvisí ctnost naděje.  Co je to naděje? Naději má člověk, který věří, že něco dobře dopadne. Křesťanskou naději má jedinečným způsobem ten, kdo věří, že dobře dopadne jeho věčnost. Věří, že Bůh mu chce dát a také mu dá všechny prostředky nutné ke spáse.  Jako v přirozené rovině, tak i v rovině duchovní existují dvě úskalí: zoufalství, kdy se člověk naděje vzdává,                          a opovážlivost, kdy člověk má naděje nezdravě přespříliš.  
 ZOUFALSTVÍ: Člověk se vzdává naděje a tvrdí, že Bůh mu nemůže či nechce odpustit nebo pomoci ke spáse. Jako příklad nám zde může posloužit Jidáš: Dopustil se velkého hříchu – zradil a prodal Krista. Ježíš nikoho předem nevylučuje, každému je k dispozici. I Jidášovi by Ježíš odpustil, kdyby přišel, kdyby o to stál. Jidáš ale ztratil naději, vzal provaz a šel… Příklad zoufalství. 
 OPOVÁŽLIVOST: Ještě horší je opovážlivé spoléhání na Boží milosrdenství. Zde se člověk domnívá, že dosáhne věčného cíle i přes hranice stanovené Bohem (např. věří ve spásu                               i zatvrzelých těžkých hříšníků, kteří ani ve chvíli smrti svých hříchů nelitovali), anebo doufá v udělení prostředků ke spáse mimořádným způsobem (např. obrácení ve chvíli smrti). Svatý Augustin k tomu kdysi řekl jednu velmi výstižnou myšlenku: 
 „Že Ti Bůh slíbil odpuštění, jestli se zítra obrátíš, to je pravda. Ale zítřek Ti Bůh neslíbil…“ 

 Naděje je velký dar. Důležité je, aby ta naděje byla zdravá. 
 



 5

  PTALI JSTE SE 
  I dotaz pro toto číslo časopisu je ryze praktický.                          Je z Kyjovic a otázka zní, zda-li by bylo možné slavit v Kyjovicích na Štědrý den odpoledne mši svatou.   Rád říkávám „Ano“. Tentokrát však musím odpovědět: „NE“. Již dlouhá léta slavím na Štědrý den odpoledne bohoslužbu pro rodiny s dětmi, která je vlastně jedinou vánoční bohoslužbou pro rodiny s dětmi. Většině rodin to tak vyhovuje i z praktických důvodů: Často jeden z rodičů jde s dětmi na mši svatou a druhý má doma „čistý vzduch“ k balení a posledním přípravám.  Jak možná vzpomínáte, tato mše svatá bývala původně slavena právě v Kyjovicích. Bohu díky rodiny se nám rozrostly               a bohužel kyjovická kaple již přestala kapacitně stačit, proto tato mše svatá byla přesunuta do farního kostela, kde je potřeba, aby i zůstala.  Další bohoslužby bych již nepřidával. Jednak proto, aby                   i pan farář mohl mít Štědrý večer , jednak proto, že od 24. do 26. prosince bývá ve farnosti většinou 8 bohoslužeb, což na jednu farnost není právě málo, také proto, že Štedrý den není zasvěceným svátkem s povinnou účastí na bohoslužbách (to je až 25. prosinec), ale hlavně proto, abychom se alespoň                         o největších svátcích sešli v co nejhojnějším počtu ať už při bohoslužbě pro rodiny s dětmi nebo při půlnoční jako jedna farní rodina. Přece jen patříme k sobě a co víc bychom měli slavit společně, než právě ty největší svátky? Auta ve většině rodin jsou. A že ve farním kostele není zrovna sauna, teplé oblečení přece doma máme. Tak moc díky za pochopení… 
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 TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

  Blížící se posvícení je příležitostí, abychom se letos ještě jednou v našich toulkách vrátili ke sv. Martinovi. Svatý Martin (316 - 397) po  letech vojenské služby došel k závěru, že jeho víra mu zakazuje bojovat. Byl uvězněn za zbabělost a když Galové žádali o mír, byl propuštěn z vojenské služby. Poté, co se stal v roce 371 biskupem, se okamžitě vydal na nadšené tažení, během kterého pálil a ničil všechny pohanské chrámy                   a svatyně a na jejich místech budoval kostely. Popularitu mu zajistil jeho přítel spisovatel Sulpicius Severus, který vydal jeho životopis. Králi Francie byl pak přijat za patrona. Merovejci, skuteční zakladatelé Francie, připisovali svůj úspěch                  v boji proti germánským kmenům zázračnému zákroku sv. Martina             a jejich náboženskou oddanost tomuto světci přejali i následníci francouzského trůnu. Z kaple svatého Martina se stal jeden                          z hlavních bodů na středověkých poutních trasách. Svatý Martin byl během prusko-francouzské války v letech 1870-71 povýšen na vojenského svatého a jeho spojení s armádou zesílilo ještě na konci 
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1. světové války, když sepsání míru připadlo na 11. listopadu 1918 tedy na den sv. Martina, na což zejména Francouzi pohlížejí jako na důkaz jeho zásahu v jejich prospěch.  Ponechme tentokrát stranou všechny atributy jeho patronátu jako jsou žebráci, husy, bílý kůň, hostinští, vojáci, krejčí, vinaři i úsilí proti chudobě a alkoholismu a hledejme to, co na jeho vyobrazeních není běžné. V roce 2010 byl po důkladném zkoumání v muzeu Prado v Madridu vystaven obraz holandského malíře Pietera Brueghela st. (1525-1569) s názvem „Víno svatomartinského dne“.   Obraz znázorňuje distribuci prvního vína ze sklizně, jak tomu bylo na den svatého Martina ve Flandrech a v germánských  zemích  během 16. století. Toto plátno, největší Bruegelovo dílo, zobrazuje  umělcovo mistrovství, komplexní kompozici, ve které je téměř sto postav. I když na pravé straně obrazu je znázorněn sv. Martin, jak se dělí                 o svůj plášť s žebrákem, nejde jen o náboženskou malbu či provokaci v kontextu s oslavou, ale spíše o práci s morálním odkazem. Scéna zachycuje ironické napětí mezi svatomartinskou charitou a téměř zhýralými výstřelky svátku, který nese jeho jméno. V těsné blízkosti vsi leží obrovský sud, kolem něhož je shromážděn dav postav, který bojuje všemi možnými způsoby, aby víno, které je zadarmo, získal. Bruegel představuje horu poskládanou z lidí, vlečených hříchem obžerství: jakýsi druh babylónské věže skládající se z konzumentů nad kterými světec nemá žádnou kontrolu, a kteří se k němu obrací zády, zatímco on vykonává svou dobročinnost. Kompozice je dokončena na opačné straně vyobrazením postav, které již zjevně trpí účinky vína. Zde Bruegel naturalisticky zachycuje ty, kteří, než by se vydali po cestě ctnosti po příkladu svatého Martina, byli uneseni hříchem obžerství. Příklady takových postav zahrnují jednoho, který zvrací, další leží v bezvědomí ve svých  vlastních zvratcích, dva muži se mezi sebou perou a matka dokonce  nabízí víno svému dítěti. 
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Známe sv. Martina především jako módně oblečeného elitního římského šlechtice na bílém koni. Na tomto obraze je však Martinův skutek v jiných souvislostech. Příběh na obraze je tak výmluvný, že asi není těžké si představit, jak by Pieter Breughel zobrazil současného svatého Martina.    Petr Stoniš  
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  A jakými webovými stránkami se můžete proklikat dnes? Co třeba stránkami Papežských misijních děl, které pomáhají těm nejchudším ve světě? Adresa je: www.missio.cz .   Před nedávnem byla sbírka na misie, někteří koncem roku zvažují dary na dobročinné účely, které jim zároveň pomohou snížit daňový základ, dle sdělovacích prostředků přibývá lidí, kteří také ve své závěti chtějí na dobročinné účely pamatovat… Jak je s našimi prostředky nakládáno? Můžete se podívat i si přečíst, komu a jak Papežská misijní díla slouží, včetně výročních zpráv, najdete zde katalog misijních materiálů, seznam projektů a akcí pro dospělé i pro děti. No a když si na těchto stránkách do vyhledávání zadáte „Pustá Polom“, hádejte, co uvidíte?   
  ČÍM ŽIJEME 
  A co zvláštního jsme prožili v uplynulých dvou měsících?  Předně děkuji rodičům asi 60 dětí za to, že přijali mou výzvu přihlásit děti k dalšímu poznávání Božích věcí                                i křesťanského způsobu života v hodinách náboženství. Letos 
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se vyučování kromě faráře ujaly také v Pusté Polomi paní Pavla Tvarůžková a v Kyjovicích paní Pavla Jurčová. Patří jim náš dík!  Fasáda farního kostela je opravená, ještě se dodělávaly drobné nedostatky a už je třeba myslet zase dopředu. Rádi bychom z orlovny vybudovali komunitní a pastorační centrum. Sháníme dotace a děkujeme již také obci Pustá Polom za 200 tis. Kč, které jsme na konci září na tuto záležitost dostali.  Na konci září nám také zkrásněl interiér kaple v Hlubočci, a to nově pořízeným kobercem v presbytáři i v lodi kostela.  Slíbili jsme dětem a mladým party, v nichž zažijí leccos zajímavého – třeba i mimo naši farnost. A tak jsme se v sobotu 8. října vypravili na vrcholnou akci ministrantského roku – na Diecézní ministrantskou pouť, která se letos uskutečnila v Bartošovicích a které se zúčastnilo téměř 400 ministrantů všech věkových kategorií. V tomto Roce milosrdenství měla pouť motto: „Jděte a učte se milosrdenství.“ Po dopolední mši svaté s otcem biskupem strávili ministranti odpoledne                       v zámeckém parku. Soutěžní týmy rozdělené podle věkových kategorií plnily různé úkoly, které se inspirovaly skutky tělesného milosrdenství. Děti navštěvovaly vězněné, těšily nemocné, napájely žíznivé nebo pohřbívaly mrtvé. Ministranti starší 15 let měli svůj specielní (již trochu vážnější) program. Závěr dne patřil adoraci a vyhodnocení soutěží. Počasí vyšlo také – pršet začalo až při závěrečné adoraci. Ale to už jsme měli střechu nad hlavou.   No a vrcholem Roku milosrdenství v naší farnosti byla farní pouť k bráně milosrdenství v ostravské katedrále. Objednali jsme větší autobus: pro 50 farníků. Autobus se zcela zaplnil a další přijeli auty. Věříme, že Boží milosrdenství objalo každého, kdo v duchu kajícnosti a hluboké touhy po obrácení přišel… 
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  INFORMAČNÍ SERVIS 
 ZBÝVAJÍCÍ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SV. SMÍŘENÍ K POMOCI DUŠÍM V OČISTCI: 
 

 POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 od po 31.10. – začíná zimní pořádek bohoslužeb, tzn. všechny večerní mše svaté (nebude-li oznámeno jinak) začínají v 17.00 h. 
 po 31.10. – mše sv. v Pusté Polomi bude mimořádně večer 
 út 01.11. – Slavnost Všech svatých; mše sv. budou slaveny  v Kyjovicích v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; po mši sv. v Pusté Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 
 st 02.11. – Památka všech zemřelých; mše sv. budou slaveny v Pusté Polomi v 16.30 hod. a v Kyjovicích v 18.00 hod.; po mši sv. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově 
 pá 04.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 04.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 06.11. – 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; zároveň Slavnost Výročí posvěcení farního kostela 
 ne 06.11. – v 15.00 hod. v Podvihově a v 15.30 hod. Hlubočci                   na místních hřbitovech Pobožnost za zemřelé 
 st 09.11. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 pá 11.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově  

P. Polom Po 31.10.: 16.15 – 16.50 h.  a podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Út 01.11.: 15.15 – 16.20 h.   
P. Polom Út 01.11.: po mši svaté 
P. Polom  St 02.11.: 15.45 – 16.20 h.   



 11

 pá 11.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 12.11. a ne 13.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
 ne 13.11. – slavnost sv. Martina; mše sv. v P. Polomi v 10.30 h., od 15.00 h. začíná na farním dvoře Svatomartinské odpoledne: v programu scénka, průvod obcí, občerstvení,možnost zakoupení vína a oplatků; prosíme ochotné ženy o upečení dobrot 
 čt 17.11. – Výlet žáků z náboženství - bude upřesněno; žáci                  a rodiče budou blíže informováni e-mailem 
 pá 18.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích (1.část) 
 pá 25.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích návštěvy nemocných na pokojích (2.část) 
 pá 25.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 26.11. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 
 so 26.11. a ne 27.11. – při bohoslužbách žehnání adventních věnců  
 so 26.11. a ne 27.11. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na přebudování orlovny  
 so 26.11. a ne 27.11. – vyjde další číslo farního časopisu  
 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Hlubočci 05.11. a 19.11. v 17.00 hod. - v Podvihově 12.11. a 26.11. v 17.00 hod.    
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 Zemře bohatý obchodník. Notář čte v poslední vůli: „A panu faráři, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdečný pozdrav…“  
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 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


