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  Peníze rozhodují vše? Dočasu… 
 
 (prof. Ivo Možný) 
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  PROČ JSOU CHRÁMY PŘEPLNĚNÉ 
Chrámů je dostatek a neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se do chrámu netěšil. Celá rodina se ve svátečním oděvu vypraví v neděli do svého oblíbeného chrámu, aby tvořila společenství nejen                        s ostatními věřícími, ale hlavně se svým bohem. Návštěva chrámu dokonce nahradila v posledních letech rodinné výlety a procházky přírodou. I nezúčastněný pozorovatel (je-li vůbec takový) zjišťuje, že se něco děje. Doprava v okolí chrámu je příčinou nejednoho infarktového stavu řidičů i chodců, věřící se radostně v mohutných proudech hrnou dovnitř, šťastný úsměv na tváři. Jedna obrovská bohoslužba je sloužena prakticky od rána do večera. Liturgie má svá pevná pravidla a neexistuje skoro nikdo, kdo by se jí nechtěl aktivně účastnit. Vnitřek chrámu je vyzdoben tak, aby věřící pod vlivem krásy výzdoby, barevných světel a podmanivé hudby zapomněli na své všední starosti a oddali se do vůle nejvyššího, plně se ponořili do jeho bytí a jasně poznali, co jim v jejich bídném životě schází a co všechno a v jak různých podobách mohou od něho získat. Ministranti a přisluhující se vydávají do krajnosti, aby pro svého boha získali co nejvíce duší. Každému věřícímu, který jeví známky nejistoty, okamžitě vysvětlí, co potřebuje, aby byl dokonale šťastný. Pro děti, které ještě nechápou obsah věrouky svých rodičů, je zde připraven dětský koutek. Ani zde se ovšem děti neponechávají svému osudu, ale již odmala jsou jim předkládány v lákavém obalu všechny předměty, které budou pro život potřebovat.  
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Aby evangelizace přinesla co největší užitek, jsou liturgické texty rozesílány celoročně do všech domácností. Jednotlivé chrámy mezi sebou dokonce soutěží o to, kdo svým ovečkám poskytne lepší duchovní vedení. Za dlouholetou věrnost svému bohu získávají věřící při návštěvě chrámů různé výhody. Chrámy se také dělí podle toho, kolika věřícím jsou schopny osvětlit základní nauku své víry. Můžeme nalézt superchrámy, hyperchrámy nebo megachrámy. Pokud jste někdo slyšeli o gigachrámu, rád se nechám poučit. Jenom jedno nechápu. Nikdy jsem tu neslyšel nahlas vyslovit jeho jméno. Jméno boha, kterému se slouží. Možná to věřícím nepřipadá důležité, možná chce zůstat sám bůh utajen. Možná, že nechce být pojmenován proto, že by ztratil svoji schopnost manipulovat miliardami lidí po celé planetě. Možná by se potom někteří jeho věřící rozpomněli, že existuje opravdový, reálný Bůh, jehož jméno je Láska. Přesto se odvážím pojmenovat boha, jehož chrámy a věrouka jsou popsány v tomto článku - je to mamon. Karel Tomek 
P.S. Do super či hyper-marketů chodím taky. Možná se tam potkáme.  Jen prosím nezapomeňme, že skutečný chrám a skutečného Boha máme jinde.               A možná také pamatujme, že opravdu nemusíme mít úplně všechno, co se nám nabízí… P. Zd.  
   NA CESTĚ S BOHEM 
 Na cestě s Bohem se pomalu ale jistě dostáváme ke třetí „dopravní značce“ – ke třetímu přikázání: „Pomni, abys den sváteční světil!“  S oblibou se ptávám dětí, co znamená slovo „pomni“. Často odpovídají: „Pomník!“ A já jim vysvětluji: „Pomni“ znamená „pamatuj“, „nezapomeň“! A opět si říkám: Vždyť i tady ty děti mají vlastně pravdu. Přece i každý pomník je postaven právě proto, abychom nezapomněli. A na co vlastně nemáme zapomenout?  
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První odpověď nám nabízí Max Kašparů, kněz a psychiatr:  Neděle je pro mne důležitá ze dvou důvodů. Prvním jsou biorytmy, na které je nastaven život na planetě. Jaro, léto, podzim, zima. Den a noc, u žen ovulace a menstruace, včetně řady dalších cyklů, které probíhají v našem organismu, aniž jsme si toho vědomi. K nim se logicky přidává cyklus 6+1, čili šest dnů pracovat, jeden den odpočívat. Z hlediska vztahů všech biorytmů navzájem je to velmi zdravé. Druhým důvodem je pro mě srovnání benzinové stanice                  s kostelem. Pokud nejezdím jako majitel automobilu tankovat, nikam nedojedu. Pokud nechodím jako katolík duchovně natankovat do kostela, tak na této cestě také nikam nedorazím. Evangelium je olej, eucharistie benzin, modlitba fridex, společenství je vzduchem do pneumatik a svátost smíření je vodou, která mi na cestě čistí přední sklo.  Druhá odpověď je inspirována časopisem pro dívky IN: Víš, já si myslím, že vlastně nemusíme chodit za Bohem ani se modlit. Že úplně stačí jen zůstat dobrý. O to v životě jde, ne? Nikomu neubližovat, chovat se tak, jak chci, aby se ke mně chovali druzí… A to je hlavní i v křesťanství. Však je tam „Miluj bližního svého“. Tak na co je nějaká modlitba a kostel? Navíc je čas, který člověk v kostele stráví, ztracený. Mohl by místo toho někde pomáhat. K čemu nějaké omílání modliteb a klečení v kostele? Úplně stačí chovat se vzorně podle svého svědomí. Nebo ne…? Byl to kluk jejích snů. Krásný, vtipný, chytrý… Jednou, když viděl, jak sotva táhne těžkou tašku, přispěchal jí na pomoc. Bylo strašně těžké se s ním rozloučit. Chtěl ji někdy někam pozvat. Ale odmítla. Nemusejí spolu být. Přece mohou na sebe myslet. Možná si občas zavolají. Přece jen: Kolik by takhle ztratili času, který by jinak mohli věnovat někomu, kdo ho víc potřebuje! A koneckonců: Hlavní přece je, aby dokázali žít tak, aby si o nich ten druhý nemyslel, že jsou hrozní. Nebo ne...?  
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  SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
  Také o letošních prázdninách jste zváni k přijetí posily pro stav nemoci a stáří skrze svátost 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 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. Nás kněze docela mrzí, když se lidé z bohoslužeb vytratí, protože již přicházet nemohou, a pak se s nimi setkáme až při pohřbu, byť bychom jim rádi v nemoci a stáří sloužili a přinášeli jim posilu až domů.  Budou-li senioři a nemocní chtít tuto svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. Budou-li 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. Těším se na vás – v kostele, v kaplích i ve vašich domovech! 
 

  den příležitost  ke sv. smíření mše sv.  se sv. nemocných 
Kyjovice Pá 14.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Pustá Polom Čt 20.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Hlubočec Čt 03.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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  INFORMAČNÍ SERVIS 
  POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 

  st 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše svaté v Pusté Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích příležitost ke sv. smíření po mši svaté 
 čt 06.07. – v 17.30 hod. v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 07.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 čt 13.07. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 14.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 
 pá 14.07. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická adorace a sv. smíření; v 18.00 hod. mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných 
 ne 16.07. – při všech bohoslužbách sbírka na vybudování Komunitního centra na místě stávající orlovny 
 ne 16.07. až čt 27.07. – farní tábor 
 čt 20.07. – v kostele v Pusté Polomi od 17.00 hod. sv. smíření; v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 
 pá 21.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 ne 23.07. – odpoledne mše svatá na farním táboře; je možno vzít s sebou 4 zájemce, především z řad dětí a mládeže; hlaste se co nejdříve u P. Zdeňka 
 ne 30.07. – vyjde další číslo farního časopisu    
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ Děkujeme panu Petru Stonišovi za zajímavé příspěvky z historie naší farnosti, ať už v tomto časopise, o Nocích kostelů nebo ve farní kronice. Jak on sám sděluje, bylo to v poslední době velmi náročné  a nyní potřebuje čas na vydechnutí, na rodinu a na pokračování práce na farní kronice. Proto se nyní ve farním časopise s rubrikou „Toulky farní minulostí“ nebudeme setkávat.      
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  Chystáte se někam na dovolenou či prázdniny a nevíte, jak tam v neděli budou bohoslužby? I na tuto záležitost zná internet odpověď.Zkuste se podívat na stránky https://bohosluzby.cirkev.cz/.        
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
  Přijde farář do Zverimexu a přeje si: „23 pavouků, 17 švábů,                     13 chroustů, 9 myší, 2 potkany, 1 krysu.“ „Prosím vás, co s tím budete dělat?“ ptá se vyděšená prodavačka. „Ále, mám se stěhovat a pan biskup si přeje, abych uvedl faru do původního stavu, v jakém byla, když jsem ji přebíral…“   Víte, kdo má nejlepší zaměstnání? No přece papež! Má jenom jednoho šéfa a uvidí se s ním až po smrti!    
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 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


