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  ZNÁM TVOU BÍDU I TVÉ ZÁPASY 
 
 Stačí si přečíst Ježíšova slova, která zapsala sestra Faustyna, abychom pochopili, že Bůh se stále sklání k lidem a prosí o jediné: „Miluj mě, jaký jsi.“ 
 Znám tvou bídu, tvé zápasy, trápení tvé duše, slabosti tvého těla. Vím i o tvé zbabělosti, o tvých poklescích, ale navzdory tomu ti říkám: „Dej mi své srdce, miluj mě, jaký jsi!“ 

 Jestli čekáš, že se musíš stát andělem, abys získal moji lásku, nikdy mě nebudeš milovat. Miluj mě takový, jaký jsi! 
 V každém okamžiku, v každé situaci, ve které se nacházíš, v zeleni, nebo na poušti, v důvěře i nedůvěře, miluj mě, jaký jsi! 
 Chci lásku tvého srdce, protože jestli budeš čekat, až budeš dokonalý, nikdy mě nebudeš milovat. Dítě moje, dovol mi milovat tě: Chci tvé srdce. Chci tě milovat takového, jaký jsi, a přeji si, abys i ty miloval mě takový, jaký jsi. Chci vidět z hloubky tvé bídy vystupovat tvou lásku! 
 Chci jedinou píseň tvého srdce, nepotřebuji tvé vědomosti a tvůj talent. 
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Jen jedno je pro mě důležité: Vidět tě pracovat s láskou! 
 Dnes stojím na prahu tvého srdce jako prosebník – já, Král králů. Klepu a čekám. Pospěš mi otevřít! Neodvolávej se na svou bídu! Netrap se tím, že nemáš žádné ctnosti – já ti dám své. Když se budeš trápit, dám ti svou sílu. Když mi daruješ svou lásku, dám ti tak mnoho, mnohem více, než si dovedeš představit. 
 Mysli pořád na to, abys mě miloval, jaký jsi… 

(převzato z webu www.pastorace.cz)  
  NA CESTĚ S BOHEM 
  Čekat, až budu dokonalý, abych mohl Boha milovat – to je jedna krajnost. Existuje ale i druhá. Jsou lidé, a není jich málo, kteří berou víru a život s Bohem jako „švédský stůl“: Beru si jen to, na co mám chuť.  Tomu nás ale Ježíš neučil.  V dnešní části našeho vzdělávacího cyklu na pokračování budeme opět uvažovat nad vírou – tentokrát nad tím, jaké kvality víry a života z víry můžeme a máme i při veškeré své slabosti a křehkosti budovat. Tak tedy:   
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Správná víra je:  
 Všeobecná: Jestli uznávám Boha jako důvěry-hodného, pak věřím nejen něčemu, ale všemu, co mi zjevuje a přináší. 

 
 Pevná: Věřím s jistotou. O takovou víru je dobře se modlit. 

 
 Stálá: Víra bez „převlékání kabátů“. Vím-li, kým je pro mě Kristus, jsem ochoten raději se všeho vzdát, než Krista zapřít a opustit. Je-li pravda to, čemu věřím, budu to žít,                 i kdybych s tím zůstal na světě sám. 

 
 Živá: Nejde jen o pocit nebo o to, co mám v hlavě či v srdci. Víra se musí projevovat v mém životě. Sv. Jakub píše: „Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2,17)  Můžeme věnovat chvíli tichému rozjímání nad kvalitami naší víry a jistě také prosbě v modlitbě za naši víru i za víru našich blízkých…  
 
  PTALI JSTE SE 
 Dnes rovnou dva dotazy. Oba spolu souvisejí: Proč Bůh stvořil hada jako zlo (nedošlo by asi k vyhnání z ráje)? A kde má zlo své kořeny, když Bůh stvořil vše, aby to bylo dobré? 
  No - zlo Bůh netvoří! Vše, co Bůh stvořil, bylo dobré.                    V Knize Moudrosti (Mdr 2,24) čteme, že "ďáblovou závistí přišla smrt na svět". A nejenom smrt. I další zla. A pak samozřejmě následně i vinou lidí. 
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 Stručně to lze shrnout asi takto: Had vyjadřuje ďábla (padlého anděla). Bůh stvořil duchové bytosti (anděly) a lidi. Dal jim poznání či rozum a taky svobodnou vůli. A s tím                                      i zodpovědnost. Samozřejmě že jediným úkonem své vůle by Bůh mohl tehdy i dnes zastavit naprosto všechno zlo. Ale bylo by to za tu cenu, že by nám Bůh odňal svobodu, tedy že by si               z nás Bůh udělal absolutní loutky. A to Bůh nechce. A jistě bychom to nechtěli ani my, aby si s námi Bůh jen hrál "loutkové divadlo". Bůh si naší svobody nesmírně váží. Ale spolu s ní máme také zodpovědnost, ze které budeme muset jednou složit účty.  
 
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  Kam s nimi?! S kým? Se školáky po základní škole! Možná                i vaši mladí pomalu postupují do vyšších ročníků základní školy                   a právě uvažují (a jistě i vy s nimi), co dál. Mají-li studijní schopnosti, pak jednou z možností je také Biskupské gymnázium v Ostravě.   Můžete si jej i prohlédnout. Biskupské gymnázium                        v Ostravě pořádá 7. prosince 2016 a 26. ledna 2017 vždy                od 9 do 16 hodin Den otevřených dveří. Srdečně zve širokou veřejnost a zejména zájemce o studium. Na gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu.   Informace o dění na Biskupském gymnáziu najdete také na 
webu školy www.b-g.cz. Naleznete zde základní informace, 
kontakty, školní řád, školní vzdělávací program, výroční zprávy, kritéria přijímacího řízení, maturitní témata, fotogalerii                    a spoustu dalšího. 
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 TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

  Na rorátech jsme ministrovali jako malí kluci vždy dva. Vstávali jsme za tmy, už v pět ráno, možná dokonce dříve,                 a dodnes si vzpomínám na ranní plískanice. Chodili jsme přes „Pastušek“ a ještě něco mezi bděním a sněním jsme  klopýtali do kopce uličkami kolem pekárny, hospody a v protivném severáku kolem staré pošty ke kostelu. V sakristii bylo už dobře. Cestou k varhanám přišel pozdravit pana faráře Bílka strýc Alois. Prohodili spolu pár obyčejných slov a pak už šlo všechno hladce, každý znal své místo. Myslím, že nás malé ministranty ta adventní povinnost vstát tak brzy a každý den                 a za každého počasí trochu pochlapila.  
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To bylo někdy kolem roku 1957. V  té době mimořádně silně probíhala propagace Dědy Mráze. Znáte jistě mnozí výrok  šéfa odborů a pozdějšího prezidenta A. Zápotockého, že z Ježíška se stal Děda Mráz tím, že zestárl a narostly mu vousy (1952). A když tento směšný pokus nahradit Ježíška neuspěl ani ve většině komunistických rodin, objevovaly se, rovněž bez úspěchu, snahy nahradit ruským staříkem alespoň  Mikuláše.    V naší farnosti se „Svatý Mikoláš“ příliš nelišil od toho dnešního, ale o nějakých padesát, šedesát let dříve byl např.             v Kyjovicích strojen jako biskup na dřevěném koni s ornátem             a čepicí z bílého papíru. V Pusté Polomi spíše než biskupa připomínal  anděla se spuštěnými vlasy, v bílé pánské košili                a v bílé sukni s plachtou přes rameno, přepásaný modrou                    a červenou stuhou. „Svatý“ - někdy míval biskupskou berlu                a zvonek a v ošatce ořechy, jablka, housky, cukroví a školní věci jako dárky. Zlý čert byl oblečený do převráceného kožichu                    a v jeho doprovodu byli i andělé. Děti se musely pomodlit, odpovědět na otázku kolik je Pánů Bohů a v kolika osobách                 a zda poslouchají rodiče.  Naše dnešní fotografie ukazuje pohádkovou atmosféru adventu a Vánoc před více jak sto lety. Na vesnicích byly roráty radostí pro malé i velké. Alespoň jedenkrát ti nejstarší                          i nejmenší museli být na rorátech, třebaže byl kostel                           „o hranice“, tedy hodně daleko. Jak můžete vidět na fotografii, u nás je vítaly na Božích mukách při vstupu na hřbitov rozžaté lucerny a velké adventní věnce.  
 Petr Stoniš  
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  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 V minulém příspěvku byl zmíněn úsměvný předvánoční projev (určený zvláště dětem a mládeži !!!) Antonína Zápotockého z roku 1952. Pojďme si jej připomenout. I když tehdy to zas taková legrace nebyla…   

Chtěl bych dnes ve svém předvánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži.  Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se                 u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli vystříhané z papírů zapíchat jen do mechu za okny.  Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka                  a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti?  Tak mluvili k chudým a pracujícím bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se dřeli, pracující namnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodily. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty.  I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se                z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naší pracující a jejich děti.  
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Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky.  Čím více je těchto zářivých hvězdiček, tím radostnější budou naše svátky, které se stávají svátkem radostné oslavy splnění úkolů celoroční naší práce.  Čím důsledněji je tato práce vykonána a úkoly splněny, s tím větší nadílkou je příjezd dědy Mráze provázen.  Proto dnes k radostnému vánočnímu svátku slibme našemu osvoboditeli, příteli a učiteli soudruhu Stalinovi, slibme našemu prezidentu soudruhu  Gottwaldovi všichni my, velcí             i malí, že se budeme starat každý ze všech svých sil, abychom své pracovní schopnosti ve školách, závodech i kancelářích           a na každém pracovním místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly do příštích Vánoc na všech pracovištích splněny.  Aby nad všemi závody, šachtami, státními statky, JZD,                   ve městech i na vesnicích se rozzářily jasné rudé hvězdy splněných závazků, aby naše krásná vlast rozkvetla novými květy splněných úkolů a plánů.  Tím zkřížíme také zločinné plány a úmysly těch, kteří místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou světovou válku, aby mohli znovu zotročit naše národy a vykořisťovat lidskou práci. Slibme si, že ubráníme mír a zachováme tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem dobré vůle! 
 Antonín Zápotocký  
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  MIKULÁŠ DNES 
 
 Můžeme se nejen ohlížet. Můžeme prožívat i dnes. Zde je pozvání našich křesťanských rodin na Setkání s Mikulášem. 
 Na neděli 4. prosince v 16.30 hod. na faře u krbu se chystá  Setkání s Mikulášem. 
 V programu: - malá scénka divadelního kroužku v režii Míši Grygarové                         o svatém Mikuláši  - přijde Mikuláš a andělé (čerty nebereme) - rozdávání dárečků po rodinách - buchty, čaj a rozhovory 
 Co čekáme od vás: - připravte pro své děti dárečky, popište je a doneste před akcí    na farní dvůr do koše - připravte si celá rodina do kupy jedno malé vystoupení      (písnička, básnička, obrázek, cokoli), které předvedete     Mikuláši a nás tím obohatíte  - kdo by chtěl, upečte buchtu     za rodiny Martina Krajzlová 
   INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 ne 27.11. – v 17.00 hod. v parku na křižovatce v Hlubočci rozsvícení vánočního stromu, včetně venkovního dřevěného betlému, písničky dětí, Ježíškova vánoční pošta, něco na zahřátí 
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 čt 01.12. – od 16.30 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 17.00 hod. mše svatá 
 čt 01.12. – v 18.30 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 02.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 02.12. – od 16.00 do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  eucharistická adorace a příležitost k přijetí svátosti smíření 
 pá 02.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 04.12. – 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 
 ne 04.12. – v 16.30 h. na faře Mikulášská nadílka – viz str. 10 
 st 07.12. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 čt 08.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu; oslava svátku společná při mši sv. v P. Polomi v 17.00 h. 
 pá 09.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově  
 pá 09.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 ne 11.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na přebudování orlovny  
 od ne 11.12. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii zapisují úmysly mší sv. na leden až březen 2017 v Pusté Polomi  
 pá 16.12. – 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) 
 út 20.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově předvánoční zpívání dětí z MŠ 
 čt 22.12. – od 16.15 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti smíření; v 17.00 hod. mše svatá  
 pá 23.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích návštěvy nemocných na pokojích (2.část) 
 pá 23.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 po 26.12. – v 16.00 hod. v kapli v Hlubočci koncert: Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 
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 po 26.12. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích vánoční pásmo sdružení Korálek a kyjovické scholy Putování za hvězdou  
 pá 30.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 so 31.12. a ne 01.01. – vyjde další číslo farního časopisu 

   MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Hlubočci 03.12. a 17.12. v 17.00 hod. a 31.12. v 15.00 hod. - v Pusté Polomi 24.12. ve 14.30 a 22.00 hod.  
  RORÁTY PRO DĚTI A MLÁDEŽ:   - během adventu v Pusté Polomi každou středu v 17.00 hod. - během adventu v Kyjovicích každý pátek v 17.00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
   Pustá Polom Ne 18/12     1400 – 1600 h. 
Pustá Polom St       21/12  1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt 22/12            1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 23/12  1600 – 1650 h. a 1745 – 1845 h. 

 
 
 
 Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Radek Drobisz 24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!!   VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 

  
  So  24/12 Ne  25/12 Po 26/12 So 31/12 Ne 01/01 

Pustá Polom  1430* 
2200 1030 1030 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900  0900 
Hlubočec  1700  1500  

 
 
 
 * Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 


