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 Bůh se naší velkorysostí  nikdy nenechá zahanbit. 
 
 (Sv. Ignác) 
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  MODLITBA SV. TOMÁŠE MORA 
   Dopřej mi chuť k jídlu, Pane, a také něco, co bych jed, dej mi zdravé tělo, Pane, a nauč mě s ním zacházet.  Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem nás, ať se hříchem nevyděsím a napravit jej umím včas.  Dej mi mladou duši, Pane, ať nenaříká, nereptá, dej, ať neberu moc vážně své pošetilé malé já.  Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit. 
     VELKORYSOST 
  Víte,  co je opakem velkorysosti? Úzkoprsost. Jako by měl člověk staženou hruď, „úzkost na prsou“, „úzká prsa“, jako by ho svazoval jakýsi kor-zet, takže se nemůže ani pořádně nadechnout. Takový člověk se nedokáže odvázat v dobrém.  
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 Velkorysost jsem v životě objevoval dost pozdě. Až v čase počínající dospělosti jsem si pořádně uvědomil, že na světě můžou být lidé, kteří třeba vezmou neznámého člověka na byt a nic za to nechtějí, kteří darují něco podstatného druhým bez nároku na odměnu, že existují tací, kteří o tom, že něco darovali nebo udělali něco pěkného, prostě nemluví. Jsou tiší, nenápadní, „chudí v duchu“. Ďábel je otcem úzkoprsosti. Závidí, lže, krade, nic nikomu nedopřeje, podrývá a učí podezřívat. Otcem velkorysosti je Bůh, velkorysost je jeho příjmení. Miluje zadarmo, nic za to nechce. Rozdává - a usmívá se při tom.  V souvislosti s dramatickým vyřizováním pozůstalosti po tatínkovi bratří Rathů jsem si vzpomněl na jednu nedávnou zkušenost s dědickým řízením. Byl jsem jako salesián pozván                          k notářce kvůli závěti po jedné paní. Netušil jsem, oč jde, ale výzva je výzva - i šel jsem tam. V čekárně u notářky se sešla zvláštní směska postav: řeholní sestřička, řeholní bratříček, nějaká nevidomá paní se psem, lidé starší i mladší, ale všichni sympatičtí a od pohledu pozitivní. Skoro se zdálo, že bychom se na začátku řízení možná mohli pomodlit.  Notářka nás po nějakém čase pozvala k jednání - a my jsme se k ní nevešli, asistentka musela nosit židle odvedle. Četla se závěť, notářka vypočítávala, komu všemu ta paní odkázala část svého majetku a předčítala názvy různých charitativních, ekologických                  a všelijak bohulibých a prospěšných organizací. Nakonec vypočetla, co milá zesnulá odkázala svým pokrevním příbuzným: slovy tisíc pět set korun. Všichni jsme se na ty příbuzné s obavou podívali a čekali scénu. Oni se ale mile a upřímně usmáli a pravili: „To je celá babička, vždycky myslela spíš na tu charitu!" Ta žena je teď jistě někde                    v charitativním nebi, ale na ty příbuzné to nebe čeká taky. Pro jejich velkorysost.           P. Zdeněk Jančařík                                                                                               (převzato z KT)     
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  NA CESTĚ S BOHEM 
    Vyprávíme si o svátečních dnech, kterými jsou zasvěcené svátky 1.1. a 25.12. a hlavně každá neděle. Jak je slavíme? Především účastí na mši svaté.   Máme ji slavit ve sváteční den anebo v předvečer svátečního dne. Tedy také ten, kdo byl na mši svaté v sobotu odpoledne či večer, splnil povinnost účasti na nedělní mši svaté. Totéž platí                      o odpolední, večerní či půlnoční mši svaté na Štědrý den nebo                   o odpolední či večerní mši svaté na Silvestra, pokud jde o zasvěcené svátky. Je to jistě řešením pro ty, kteří po Silvestru ráno prostě nevstanou anebo mají problém vstát v neděli brzy ráno: Každá mše svatá v předvečer neděle či svátku je s nedělní a sváteční platností. Platí to pro všechny a zvláště pro velké spáče. Je to určitě cesta, jak splnit svoji nedělní či sváteční povinnost.  Ale přece jen: Nejde jenom o povinnost. Nedělí zůstává neděle a svátkem svátek. Bez mše svaté se mohou stát prázdnými a do jisté míry všedními. Neděli a svátku bez mše svaté cosi chybí.    
  PTALI JSTE SE 
    Zatím opět poslední z došlých dotazů: Existuje zneplatnění katolického manželství?   Docela dost se o tom mluví. Ale ne vždy správně. Někdy se mluví dokonce o církevním rozvodu… Vezměme to „od lesa“. Jak vzniká manželství platné před Bohem?  
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Platné manželství před Bohem uzavírají: 
 pokřtěný s pokřtěným:  jen církevně (v kostele) 
 pokřtěný s nepokřtěným:  jen církevně (v kostele) 
 nepokřtěný s nepokřtěným:  občansky  Aby manželství před Bohem opravdu platně vzniklo, je také třeba, aby ti, kdo manželství uzavírají, nevyloučili žádný důležitý prvek, který je ke vzniku manželství platného před Bohem zapotřebí.  K důležitým podmínkám platného manželství patří např.: 
 svobodné rozhodnutí ke vstupu do manželství  
 rozhodnutí uzavřít manželství jako nerozlučné až do smrti jednoho z těch dvou 
 rozhodnutí vzájemně si zachovávat věrnost 
 rozhodnutí přijmout a vychovávat děti  Kdyby třeba i jen jeden z partnerů při svatbě (byť jen vnitřně) vyloučil některý z důležitých prvků křesťanského manželství, pak manželství před Bohem platně nevznikne, ani kdyby bylo uzavřeno před biskupem v katedrále nebo před papežem v Římě .  A k „zneplatnění“ či dokonce k „církevnímu rozvodu“? Možná jste někdy slyšeli, že církev zneplatnila či dokonce rozvedla něčí manželství. Svátostné manželství uzavřené platně před Bohem církev rozvést nemůže. Církev ale může (a to také dělá), když ji o to někdo požádá, přezkoumat, zda-li některé konkrétní manželství bylo před Bohem opravdu platně uzavřeno – tedy zda-li bylo uzavřeno nejen na správném místě, ale zvláště zda-li při uzavírání manželství nebyl vyloučen nějaký důležitý prvek, který se k platnému křesťanskému manželství vyžaduje. Většinou k tomu dochází ve chvílích, kdy se svazek rozpadl, člověk již žije s někým jiným, začíná ve víře „růst do hloubky“, touží po svátostech a domnívá se, že při uzavírání prvního manželství došlo k vážnému defektu, pro který manželství před Bohem od samého počátku nikdy nevzniklo. 
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Např.: Někdo při uzavírání manželství nechtěl do budoucna dodržovat věrnost. Manželství tedy před Bohem nevzniklo. Jsou-li na to důkazy, církev vydá prohlášení o neplatnosti manželství. Nejedná se o zneplatnění či o rozvod! Církev jen prohlásí, že dané „manželství“ před Bohem pro vážný defekt od samého počátku vlastně nikdy nevzniklo, obě strany jsou pokládány před Bohem nadále za svobodné a zvláště nevinná strana může uzavřít legálně církevní sňatek s někým jiným.  To je jen velmi stručný a zjednodušený úvod do nejčastější podoby této problematiky. Vyčerpávající informace by vydaly na diplomovou práci. Koho zajímá víc, může si najít další informace třeba na http://www.ado.cz/obsah/chapani-manzelstvi-v-katolicke-cirkvi.    
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 No a když už je řeč o manželství, zaměřme se hlavně na to pozitivní. Existují krásné a inspirativní webové stránky www.manzelstvi.cz. Najdete v nich informace i zamyšlení nad láskou, úctou, věrností, jednotou, plodností, o podstatě manželství, přípravě na svatbu, svatbě, o životě v manželství, krizi manželství, o rodinách s dětmi, manželských společenstvích, hodnotách, je tam také modlitba pro budoucí tchýně . Jo – a máte doma „pročánka“? Mrkněte se…   
  FARNÍ VOLBY JSOU ZA NÁMI 
 A jak dopadly volby a jmenování do Rad kaplí, Pastorační rady farnosti a Ekonomické rady farnosti? Zde jsou základní výsledky: 



 7

JMENOVÁNÍ RADY KAPLE KYJOVICE 
na období od 01.10. 2017 do 30.09. 2022   Volbou navržení kandidáti – počet hlasů:  

 Jaroslav Grygar   27 – jmenování na základě volby 
 Milada Kučerová   23 – jmenování na základě volby 
 Gabriela Pchálková   18 – jmenování na základě volby 
 Petr Škrobánek   15 – jmenování na základě volby 
 Alois Folvarčný     8 – jmenování na základě volby 
 Jaromír Kielor          8 – jmenování nepřijímá    JMENOVÁNÍ RADY KAPLE HLUBOČEC 

na období od 01.10. 2017 do 30.09. 2022   Volbou navržení kandidáti – počet hlasů:  
 Jan Tvarůžka         12 – jmenování na základě volby 
 Emilie Kudělová      9 – jmenování na základě volby 
 Antonín Tížek                  7 – jmenování na základě volby 
 Dagmar Trojančíková      6 – jmenování na základě volby 
 Anna Tvarůžková      5 – jmenování na základě volby 
 Hana Draštíková       5 – jmenování nepřijímá   VÝSLEDKY VOLEB V PODVIHOVĚ  

  Volbou navržení kandidáti – počet hlasů:  
 Monika Ondrová        9 – jmenování nepřijímá 
 Jolana Steierová        8 – jmenování nepřijímá 
 Pavel Zajíček          8 – jmenování nepřijímá 
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 Jiří Kubesa                    7 – jmenování nepřijímá 
 Bohdana Pavelková        3 – jmenování nepřijímá  Z důvodu nepřijetí jmenování nelze Radu kaple v Podvihově ustanovit ani vyslat zástupce do pastorační rady.   JMENOVÁNÍ PASTORAČNÍ RADY  ŘKF PUSTÁ POLOM 

na období od 01.10. 2017 do 30.09. 2022   Volbou navržení členové za Pustou Polom a Budišovice – počet hlasů:  
 Marta Pískovská          13 - jmenování na základě volby 
 Jaroslav Krajzl               12 - jmenování nepřijímá 
 Martina Krajzlová              9 - jmenování na základě volby 
 Dana Krajzlová                   7 - jmenování na základě volby 
 Věra Javorková                  6 - jmenování na základě volby 
 Jana Knápková                   5 - jmenování na základě volby   Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady z okolních obcí farnosti:  
 Jaroslav  Grygar  (Kyjovice)  
 Gabriela  Pchálková   (Kyjovice) 
 Alois   Folvarčný  (Kyjovice)    
 Emilie   Kudělová  (Hlubočec)  
 Dagmar  Trojančíková  (Hlubočec)      
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JMENOVÁNÍ EKONOMICKÉ RADY  ŘKF PUSTÁ POLOM 
na období od 01.10. 2017 do 30.09. 2022   

 Milena Žůrková    (ekonom – Pustá Polom) 
 Marek Nigút       (projektový manažer – Kyjovice) 
 Martin Hrbáč       (stavební inženýr – Kyjovice) 
 Zdeňka Nováková (právník – Budišovice) 
 Martin Tvarůžka   (soukromý zemědělec – Hlubočec)  (z Podvihova návrhy jmen odborníků nepřišly)   Ještě malý komentář ke jmenování Ekonomické rady. Sešlo se 15 jmen odborníků. Nešlo zde o volby a počty hlasů, ale o jmenování, které má respektovat pestrost odborností i zastoupení jednotlivých obcí. Přesto i počty hlasů cosi ukázaly. V jednotlivých obcích počtem hlasů nikdo nepřekonal stávající členy Ekonomické rady. Navíc Ekonomická rada má rozpracovaný velký projekt Komunitního centra. Proto jsem se rozhodl zachovat kontinuitu a do Ekonomické rady i na další období potvrdit stávající členy a nově k nim přibrat ještě zástupce za Hlubočec.  Kompletní přehled výsledků voleb do Rad kaplí i Pastorační rady                    a také návrhů odborníků do Ekonomické rady jsou na požádání k dispozici na faře.  A malá poznámka na závěr: Omlouvám se, že neuvádím tituly zvolených a jmenovaných. U některých mi známy jsou, u jiných nejsou. Z důvodu časové tísně nelze tituly zjišťovat a nerad bych někoho pominul. Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci!  

 
 
 
 
 
 P. Zdeněk (bez titulu a dokonce i bez příjmení)  
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  INFORMAČNÍ SERVIS           POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:  
 čt 05.10. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
 pá 06.10. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 06.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 06.10. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření 
 pá 06.10. – v 19.00 hod. v restauraci u Krčmářů posezení, ohlédnutí a rozloučení staré Ekonomické a Pastorační rady 
 so 07.10. – od 08.00 do 12.00 hod. na faře zápis dětí k přípravě na přijímání sv. smíření a Eucharistie; viz str. 11 
 ne 08.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 08.10. – 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 08.10. – při bohoslužbách sbírka na vybudování Komunitního centra 
 pá 13.10. – 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 14.10. – Diecézní ministrantská pouť do Fulneku; ministranti a rodiče byli informováni zvláštním listem 
 ne 15.10. – farní Den kostelů; odpoledne návštěva P. Lukáše Engelmanna a farnosti Ostrava-Třebovice; viz str. 12 
 čt 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; v 17.25 hod. v kostele v Pusté Polomi růženec a po mši sv. adorace a litanie za bohoslovce a představené Kněžského semináře 
 pá 20.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
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svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích (nejisté! - bude potvrzeno) 
 ne 22.10. – při bohoslužbách sbírka na misie 
 pá 27.10. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  a Podvihově 
 ne 29.10. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše svatá ze slavnosti Výročí posvěcení kaple 
 ne 29.10. – vyjde další číslo farního časopisu 
 Přípravy biřmovanců a přípravy dětí k přijímání sv. smíření                 a Eucharistie – ode dne vyhlášení; sledujte v ohláškách  PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SV. SMÍŘENÍ K POMOCI DUŠÍM V OČISTCI: 
 

 
 

 
  
 
 
 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 7. října 2017. Přijít je možno kdykoliv v době od 08.00 do 12.00 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.  

Kyjovice Pá 27.10.: 17.15 – 17.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 
P. Polom Ne 29.10.: 14.30 – 15.00 h.   
Hlubočec Po 30.10.: 16.15 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice  St  01.11.: 15.15 – 16.20 
P. Polom St  01.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod. 
P. Polom  Čt 02.11.: 15.45 – 16.20 h.   
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 Pokud by vám nabízený termín nevyhovoval, domluvme si, prosím, co nejdříve prostřednictvím telefonu č. 603skrze e-mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz setkání vtermínu.   
 

  
 
 
 DEN KOSTELŮ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Jste srdečně zváni na další farní Den kostelů, který se letos uskuteční v neděli 15. října odpoledne. Prohlédneme si v Ostravě – Třebovicích a vyslechneme přednášku P. Lukáše Engelmanna na téma „Fáze rodinného života a předávání víry“.Po přednášce bude prostor k diskusi a přátelskému povídání. Pro malé děti bude k dispozici herna a v případě zájmu i paralelní program pro starší děti. Přihlašujte se po bohoslužbách vneděle 8. října. Cestovné se platí při zápisu: dospělí 80 Kč, děti a mládež 40 Kč, ministranti a schola pravidelně sloužící při bohoslužbách zdarma.   ODJEZDY AUTOBUSU PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ:  13.30 – Budišovice, střed13.40 – Hlubočec, točna13.45 – Pustá Polom, u fary13.50 – Kyjovice, kaple Předpokládaný návrat kolem 18.00 hod. 
 
 
 
 
 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 

ám nabízený termín nevyhovoval, domluvme si, prosím, co nejdříve prostřednictvím telefonu č. 603 368 922 nebo setkání v jiném 

další farní Den kostelů, který se letos Prohlédneme si kostel a faru přednášku P. Lukáše Engelmanna na téma „Fáze rodinného života a předávání víry“.                     diskusi a přátelskému povídání. Pro případě zájmu i paralelní tarší děti. Přihlašujte se po bohoslužbách v sakristii do neděle 8. října. Cestovné se platí při zápisu: dospělí 80 Kč, děti                         a mládež 40 Kč, ministranti a schola pravidelně sloužící při 

Budišovice, střed Hlubočec, točna Pustá Polom, u fary Kyjovice, kaple 
Předpokládaný návrat kolem 18.00 hod. 

vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  materiálu pro tiskárny:  428 


