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Není-li Bůh,
lidská práva se hroutí…
(Benedikt XVI.)

MODLITBA DNEŠNÍCH DNŮ
Někdy napadá mě,
že všechno ztratilo svůj smysl
a bezmoc svírá jako kleště.
Tváří tvář zlu, jež nezměrnou má sílu,
ptám se, Bože, jsi tu vůbec ještě?
Pane, v tomto pokušení,
nedopusť, ať řeknu: Bůh už není.
Ať nepřestávám věřit Tvému hlasu:
Jsem s vámi až do konce časů.
Když zprávy o vraždách teroristů
nahání do srdce hrůzu a strach,
pomoz, Pane, ať nezapomenu,
že mé tělo je pouhý prach.
Duši však dal jsi nekonečnou cenu
a připravil z lásky život věčný.
Když zakouším, jak milovanou církev
nenávidí nepřátelé Kristovi,
připomeň mi, že postavils ji na pevné skále
a slíbils tenkrát Petrovi,
že ani brány pekelné ji nepřemohou.
Když v zármutku, jež svírá moji duši,
nechápu, proč lidé jsou tak hluší
a neslyší hlas dětí bezbranných,
Pane, nech upřít můj zrak na Tvou matku,
ta ukryje je s něhou v dlaních svých.
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Když vidím zlo, jak ve světě ničí,
zárodky dobra, jež v srdcích dětí klíčí,
stojím a do očí se slzy derou.
Prosím, Pane, ať nepřeslechnu hlas,
který promlouvá a klid nový vlévá zas:
Neboj se, já jsem přemohl svět.
Vždyť nebýt, dobrý Bože, Tebe,
má duše by utonula
ve vlnách beznaděje.
A proto Ti děkuji. Amen.
-RJ-

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM
V našich zamyšleních nad 4. přikázáním Desatera
„proplouváme vodami“ zodpovědnosti rodičů za výchovu a potažmo
za duši a věčnost jejich dětí. Není to jednoduché! Jaký je odrazový
můstek? Myslím, že velmi výstižně to vyjadřuje Max Kašparů:
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
* z lakomství zákon ekonomiky;
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
* závist v boj o spravedlnost;
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
* smilstvo v prevenci proti neurózám;
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat
plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.
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Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých
hříšníků. Připočtěme k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro
archaické pojmy jako:
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu,
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků.
Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu
dodám, že:
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu,
a korektnost v povinný názorový koridor.
Tolik tedy Max Kašparů. Co s tím? Mladým lidem často říkávám, že
pouze po proudu plují jenom chcíplé ryby. Ty živé plují i proti němu.
No a jistě bude také na místě častá modlitba našich předků: Aby nás
Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil…

KDYŽ SE CÍRKEV A MLADÍ MÍJEJÍ
PROSÍM, DEJTE TENTO ČLÁNEK PŘEČÍST I MLADÝM, KTEŘÍ TENTO
ČASOPIS NEČTOU, I TĚM, KDO DO KOSTELA PRAVIDELNĚ NECHODÍ.
Nezřídka slýcháme povzdech, že církev není pro dnešní
mladé lidi dostatečně atraktivní. Církev a mladí lidé se často míjejí.
To je realita 21. století. Je možné to změnit? Zdá se, že hlavním
představitelům církve není toto „míjení“ lhostejné. Začínají se
zajímat o to, jak by měla církev dneška vypadat, aniž by opustila to,
co Ježíš přinesl, a zároveň byla atraktivní.
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Jak by se měla dva tisíce let stará církev chovat, aby byla
pro mladé lidi stále aktuální, tzv. up-to-date? A především co by
měla udělat pro to, aby se s mladými lidmi „potkala“?
I to jsou některé z otázek, které mladým lidem klade papež
František, a vyzývá je, aby se zapojili do dialogu a přispěli svými
podněty do diskuse nad otázkami.
Jak by měli věřící a představitelé církve jednat, aby bylo
poznat, že církev není jen instituce, která udržuje nějakou tradici,
ale společenství, které má mladým lidem co říci? Pokud chce být
církev mladým lidem blízko, musí přijít za nimi – ale kam?
Tyto a další otázky budou předmětem letošní podzimní
synody o mládeži. Synoda je shromáždění biskupů a papeže, při
které se projednávají důležité otázky života církve.
Církev naší země bude na synodě v Římě zastupovat jeden
z našich nejmladších biskupů – plzeňský biskup Tomáš Holub. Proto
vyzývá všechny ve věku od 16 do 29 let, aby vyjádřili své názory
způsobem jim vlastním - v internetové diskusi: „Strašně nerad bych
diskutoval o vás bez vás. Chtěl bych, abyste mi dali do ruky
materiál, který bude vystihovat smýšlení vás, mladých v České
republice. Prosím, dejte mi do ruky něco, o čem Svatému otci
a diskutujícím biskupům mohu říci: Takto to vidí mladí lidé v České
republice. Dejte mi do ruky něco, co bude opravdu od vás.“
Rovněž žádá, aby mladí tuto jeho prosbu rozšířili také mezi
své „nekostelové“ vrstevníky: „Také moc prosím, aby to nebylo
jenom to, co si myslíte vy věřící, kteří chodíte do kostela, na akce
Diecézního centra mládeže a podobně, ale abych se mohl seznámit
i s tím, co si myslí vaši kamarádi, spolužáci a další, se kterými
diskutujete a kteří Boha neznají nebo ho ještě nenašli. Ať už proto,
že jim o něm možná ještě nikdo neřekl, nebo proto, že jsme jim to
řekli špatně.“
Celé video s tímto pozváním naleznete na internetu:
www.youtube.com/watch?v=EC8IfKo_ACc. Další video pak je na
odkazu: www.youtube.com/watch?v=RRNwxNFAPuc. Stačí též na
Google zadat pojem „biskup Holub synoda“.
(obrať list!)
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Do diskuse je možno se přihlásit přes facebookovou stránku
Synoda o mládeži 2018 tak, že požádáte o přístup do stejnojmenné
uzavřené skupiny. Pracovník Sekce pro mládež České biskupské
konference žádost o přístup schválí a přihlášený se pak může
vyjadřovat k daným příspěvkům a otázkám.
Viz: www.facebook.com/synoda2018
Pokud by někdo chtěl zůstat v anonymitě, lze to zajistit přes
Google formulář www.bit.ly/Synoda2018.
Na těchto adresách naleznete všechny otázky k diskusi.
POZOR! DISKUSE BUDE UZAVŘENA 31. SRPNA!!!
Možná teď někoho napadne: Copak můj názor někoho
zajímá? Copak mohou mladí lidé na církvi něco změnit? Odpověď
zní: ANO. Tak velký je stůl, u kterého mají nyní VŠICHNI mladí
možnost sedět a formou jim blízkou (skrze internetovou diskusi)
diskutovat a podílet se na rozhodování o směřování církve.
Ufňukané stěžování, které nikdo neslyší, moc nepomůže. Přednesení
konstruktivní kritiky a zpětné vazby cestou je. Zapojíš se?

INFORMAČNÍ SERVIS
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 čt 02.08. – v kapli v Hlubočci od 17.30 hod. sv. smíření a v 18.00
hod. mše svatá
 pá 03.08. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
 pá 03.08. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá
adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření
 ne 12.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté
Polomi na vybudování Komunitního centra
 st 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše svaté
v Kyjovicích v 08.00 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.
6

 pá 17.08. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,
Hlubočci a Podvihově
 pá 31.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; potom
návštěvy nemocných na pokojích
 ne 02.09. – vyjde další číslo farního časopisu
 ne 02.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích
farních aktivit k naplánování programu v novém školním roce
VÝSTAVKA:
Ve farním kostele v Pusté Polomi si během prázdnin můžete na
nástěnkách a na stole u bočního vchodu prohlédnout fotografie
i dětské práce z letošního minitáboru, kterým nás provázela
modlitba Zdrávas Maria. Je až neuvěřitelné, co všechno se dá prožít
během 48 hodin.

BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Na biskupství se koná výběrové řízení na pozici šéfa správy majetku.
„Jak dlouho jste pracoval v posledním zaměstnání?“
„Šest let.“
„Výborně. A proč jste odešel?“
„Přišla amnestie.“ 
Volá biskupův sekretář:
„Pane faráři, otec biskup by s Vámi chtěl mluvit. A je dost naštvaný!“
„Ale proč? Nic jsem neudělal!“
„No – myslím, že právě proto!“ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428
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