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Chceš-li pracovat pro jeden rok, zasej zrno.
Chceš-li pracovat pro mnoho let, zasaď strom.
Chceš-li pracovat pro věčnost, vychovej člověka.

INTERVIEW S BOHEM
„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou
chtěl udělat interview?“
„Jestli máš čas,“ řekl jsem.
Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je
věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na
co se mě vlastně chceš zeptat?“
„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby
dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.. Překvapuje mě, že
ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si
dali do pořádku své zdraví. Překvapuje
kvapuje mě, že se natolik strachují
o budoucnost,
nost, že zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani
pro přítomnost, ani pro budoucnost.
doucnost. Překvapuje mě, že žijí, jako by
nikdy neměli umřít, a že umírají, jako by nikdy nežili.“
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: „Co bys
chtěl jako rodič naučit své děti?"
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho
donutit,
tit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali.
Chci, aby poznali, že nejcennější
nější není to, co v životě mají, ale koho
mají. Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými.
Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než
jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo
potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit
lidem, které milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se
taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět
skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří
nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou
koupit všechno kromě štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel
2

je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má rád. Chci, aby poznali,
že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu
poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu za všechno,
co pro mne a mou rodinu dělá.
A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen
se zeptej, a já ti odpovím.“
převzato z Katolického týdeníku

ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Otevírá se před námi nepopsaný první list školního roku
2018/19. Když jsem uvažoval, jaké myšlenky vám nabídnout, rozhodl
jsem se podělit se s vámi o jeden zážitek z uplynulých prázdnin.
Stal jsem se náhodným svědkem rozhovoru dvou mužů
středního věku. Zvlášť pozoruhodné bylo filozofování jednoho
z nich, když si stěžoval na svoji ženu (těžko říct, kolikátou). Když ono
filozofování přeložím do slušné češtiny, znělo asi takto:
„Už mě štve. Ale zas pořizuj si někoho jiného! To máš, jak
když si pořídíš nového psa. Zas ho učit novým věcem… Horší, než
psa! Pes se to naučí rychleji!“
Tak jsem v tu chvíli nevěděl, jestli vyprsknout smíchy, nebo
začít brečet. Nu což – jaký si lidé světa život udělají, takový ho mají.
V každém případě my věřící také v tomto školním roce chceme děti
a mládež učit budovat kvalitní a hluboké vztahy: k Bohu, ke druhým
lidem i k sobě. Uvědomujeme si však, jak to kdysi vyjádřil papež
Benedikt XVI.: „Není-li Bůh, lidská práva se hroutí.“ Nejen lidská
práva, ale i vztahy a úcta k člověku. Proto opět moc prosím:
Nezapomeňte také letos všechny děti a mládež (i ty nejstarší) do
náboženství, které by spíše mělo nést název „Křesťanská výchova“,
přihlásit. A veďme je nejen k vědomostem, ale i k jejich naplňování
skrze poctivý křesťanský život.
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Přihlášky do náboženství dostanou školáci navštěvující ZŠ v Pusté
Polomi a v Kyjovicích ve škole v prvních dnech vyučování. Jsou také
k dispozici u vašeho faráře a na webových stránkách farnosti.
Odevzdejte je, prosím, nejpozději do neděle 9. září svému faráři
po bohoslužbách v sakristii nebo třídním učitelům ve škole.
A prosím: Nezapomeňte včas zařídit vyučování náboženství i těm,
kteří navštěvují školy jinde.
A NOVINKA PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK: Týká se právě školáků, kteří
navštěvují školy jinde, než v Pusté Polomi a Kyjovicích, a také
středoškoláků. V každém věku je i v rovině víry a křesťanského
života co poznávat. Pokud by i přes veškerou snahu byl problém
zajistit náboženství v jejich škole, bude letos nově otevřena možnost
vzdělávání ve víře také na faře, případně i moderovaným
polosoukromým vzděláváním, zvláště v rodinách. Zájem sdělte také
do neděle 9. září. Konkrétní formu pak budeme hledat společně.
No a na závěr ještě dvě již tradiční pozvání:
Naši předkové říkávali: „S Bohem začni každé dílo, podaří se ti až
milo!“ Otevřeme se Bohu i skrze svátost smíření! Příležitost k přijetí
svátosti smíření pro školáky a všechny, kteří je novým školním
rokem budou provázet, bude takto:
P. Polom
Hlubočec
Kyjovice

St 05.09.: 17.00 – 17.50 h.
Čt 06.09.: 17.15 – 17.50 h.
Pá 07.09.: 17.00 – 17.50 h.

Schůzka rodičů a vedoucích farních aktivit se již tradičně uskuteční
na faře o první neděli v září, tedy v neděli 2. září v 18.00 hod. Přijďte
ze všech obcí naší farnosti! Využijte možnosti ovlivnit, jak budou
vaše děti a vaši mládežníci školní rok prožívat a přijďte nabídnout
své síly!
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM
V našem vzdělávacím cyklu na pokračování stále zůstáváme
u 4. Božího přikázání, konkrétně u povinností rodičů k nedospělým
dětem. Ještě konkrétněji: u křesťanské výchovy.
Nechci zde hodnotit vaše děti ani vás jako rodiče předávající
víru. Hodnotit bude Bůh. Jistě: Klobouk dolů před každým dobrým
rodičem, který bere naplno a vážně a závazně sliby dané při křtu
a poctivě (s láskou ale i s pevností) učí své děti nejen milovat
člověka, ale také poznávat a milovat Boha. Na druhou stranu chci
připomenout určité úskalí, které vnímám.
Občas hodně spoléháme na to, že naše děti věří. Přitom věřit
znamená řídit se Božími přikázáními – i těmi třemi, které jsou na
prvním místě a které „ošetřují“ vztah člověka k Bohu. Ježíš říká:
"Milujete-li mě, budete zachovávat má přikázání. (Jan 14,15)
A také říká: "Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova." (Jan 14,24)
Když děti opouštějí život z víry (přestávají chodit ke svaté
zpovědi a ke svatému přijímání, přestávají přicházet na mši svatou,
přestávají se modlit…), je spousta rodičů, kteří mají sklon nevidět
věci až tak drasticky a děti spíše ospravedlňovat. A přece: Tak jako
ve vztahu k druhému člověku nebo i dokonce k sobě samému se
člověk může proviňovat závažnými věcmi, které ohrožují naši
věčnost, podobně existují i stejně závažná provinění proti Bohu, se
stejnými důsledky. Neúčastnit se vlastní vinou nedělní bohoslužby,
nevyznat se ani 1x v roce z těžkých hříchů, nepřijmout ani 1x v roce
Eucharistii či dlouhodobě se nemodlit k nim patří. Nespoléhejme se
na to, že se naše děti na stáří obrátí! Zkušenosti ze života říkají:
Občas se to stane. Většinou ale lidé ze světa odcházejí tak, jak žili.
Co s tím? Ve starověku bylo dítě leckdy „nulou“. Dnes je dítě
pro mnohé rodiče bohem. Dítě zavrní, rodiče jsou v pozoru a dítě
s nimi „cvičí“. A pohled křesťana? Ani nula, ani bůh. Boží tvor
svěřený laskavé, ale i pevné péči. V rovině lidské i duchovní. Pro
dobro v čase i pro budování šťastné věčnosti…
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LETEM SVĚTEM INTERNETEM
A jaké webové stránky navštívit třeba tento měsíc? Máme
začátek školního roku, je řeč o křesťanské výchově… Tak co třeba
stránky www.deti.vira.cz? A můžete je navštěvovat pravidelně i se
svými dětmi a vnoučaty.
Na těchto stránkách naleznete nejrůznější omalovánky,
rébusy, kalendáře a tvořivé nápady (výroba svíček, lampiónů,
šablony na sklo...) Můžete si zde také číst Bibli pro děti a obrázkové
příběhy s omalovánkami ke každé liturgické roční době. Materiály
jsou volně ke stažení a jejich nabídka je postupně rozšiřována.
Záměrem webu deti.vira.cz není systematická katecheze
(ta se opravdu odehrává v náboženství ), ale spíše nabídka
jednoduchých podkladů pro práci rodičů, prarodičů, ev. katechetů
s dětmi.

DEN KOSTELŮ – FARNÍ POUŤ NA MARIA HILF
V neděli 16. září se
společně vypravíme na pouť
na Maria Hilf u Zlatých Hor.
Toto poutní místo letos slaví
300 let od svého založení.
Čeká nás mše sv. v 10:30, po
ní nás tamní duchovní správce
P. Mgr. Mariusz Banaszczyk
provede kostelem s výkladem
o jeho historii.
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Odpoledne můžeme navštívit skanzen Zlatorudné mlýny,
nebo se za příznivého počasí vydat na Rejvíz. Jedná se o venkovskou
památkovou zónu s kostelíkem Jména Panny Marie, kde lze ve farní
budově shlédnout tkalcovskou expozici. Bude zde také příležitost
k občerstvení v místní restauraci. Pro zájemce bude příležitost
vyrazit pěšky k asi 2 km vzdálenému rašeliništi s tajemným názvem
Velké mechové jezírko nebo k obnovené Lurdské jeskyni.
Pojedeme společně autobusem z Kyjovic od kaple v 7.20,
z Pusté Polomi z parkoviště pod kostelem v 7:25 a z Hlubočce za
křižovatkou ve směru na Podvihov v 7:30. Předpokládaný návrat do
19 hodin. S sebou si vezměte dobrou náladu a svačinu. Zájemci
o odpolední turistický program také pevnou obuv a pláštěnku.
Přihlašování je možné po bohoslužbách u kostelníků.
Přihlásit se je nutno do neděle 9.září. Cena zájezdu je 200 Kč
dospělí, 100 Kč děti. Ministranti a schola pravidelně sloužící při mši
svaté můžou jet zdarma. Platbu odevzdejte při přihlášení.
Připojit se mohou také ti, kteří si již na delší cestu netroufají.
Své úmysly a prosby, které by chtěli přednést Panně Marii na
poutním místě, mohou napsat na lístek a odevzdat do neděle 9. září
u kostelníků. Všechny tyto lístky s úmysly vezmeme s sebou
a v obětním průvodu při mši svaté přineseme před oltář.
Za organizátory vás všechny zve Marta Pískovská

ČÍM ŽIJEME
Nejsme stále a všude a všichni spolu. Ale víme o sobě. Co se
v naší farnosti událo v létě?
V polovině června zazářily ve farním kostele výsledky
3. etapy restaurování hlavního oltáře. Opravené řezbářské prvky
upoutaly oči na první pohled. Cosi se změnilo…
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29. června jsme zakončili školní rok již tradiční mší svatou
a táborákem s opékáním a hurá na prázdniny!
Také Hlubočec se dočkal oslavy svých hlavních patronů sv.
Jana a Pavla, tentokrát až v neděli 1. července, a to z důvodu střetu
svátků.
V červenci pak vypukla akce „Kulový blesk“. Mnozí ten film
asi znáte. Vždyť i my jsme téměř najednou pokračovali ve stavbě
komunitního centra, opravoval se sokl kostela, probíhala generální
oprava kaple u fary, na faře se natíraly vstupní dveře, okna a mříže
a v režii obce probíhala oprava věže na kapli v Hlubočci.
A děti? Ty v druhé polovině července již podruhé vyrazily do
Kujav u Nového Jičína, kde 28 z nich prožilo další farní tábor.
Cestovaly v čase, a to hodně daleko. Až do pravěku. „Cesta do
pravěku“ – právě takový název tábor nesl. Velký dík patří všem
vedoucím, kuchařkám a těm, kdo zajištovali provoz.
Prázdniny v naší farnosti bývají – a také letos byly – prožívány
též zvláště ve znamení služby seniorům, nemocným a nemohoucím.
O letošních prázdninách jich opět bezmála sto přijalo posilu svátosti
pomazání nemocných.

INFORMAČNÍ SERVIS
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 ne 02.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích
aktivit ve farnosti – viz str. 4
 st 05.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady
 st 05.09. až pá 07.09. – svátost smíření na začátku školního roku
– viz str. 4
 čt 06.09. – v 17.15 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 18.00
hod. mše svatá
 pá 07.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
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 pá 07.09. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá
adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření
 do ne 09.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství – viz str. 4
 od ne 09.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii
zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2018 v Pusté Polomi
 so 15.09. – v 15.00 hod. v Hlubočci, v 16.30 hod. v Kyjovicích
a v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše svaté s nedělní platností
 so 15.09. – v 16.30 hod. v Kyjovicích při mši svaté slavnost
Výročí posvěcení kaple
 so 15.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy
 ne 16.09. – z důvodu pouti na Maria Hilf BOHOSLUŽBY VE
FARNOSTI NEBUDOU!!! Využijte mše sv. s nedělní platností
v sobotu nebo nedělní bohoslužby v okolních farnostech!!!!
 ne 16.09. – Den kostelů: Pouť naší farnosti na Maria Hilf;
společná mše svatá na Maria Hilf v 10.30 hod.; dále viz str. 6 a 7
 st 19.09. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců
 pá 21.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,
Hlubočci a Podvihově
 po 24.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady
 pá 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svaté v Pusté Polomi
v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích příležitost
k přijetí sv. smíření až po mši svaté
 ne 30.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté
Polomi na vybudování Komunitního centra
 ne 30.09. – vyjde další číslo farního časopisu

KARTIČKY PRO DĚTI K NEDĚLNÍM EVANGELIÍM:
Pro školní rok 2018/2019 připravilo Centrum pro katechezi Olomouc
sérii kartiček k nedělním evangeliím. Kartičky jsou barevné,
o velikosti 10x6 cm, skládají se do krabičky. Na první straně je
obrázek vykreslující nedělní evangelium a stěžejní text, na druhé
straně je aktivita pro děti (např. dokreslení obrázku) a impuls do
života. Kartičky budou pro děti k dispozici po každé nedělní
bohoslužbě.
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ZÁPIS DĚTÍ K PŘÍPRAVĚ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ
Jako každoročně, tak i letos začne na podzim příprava dětí
k přijímání svátosti smíření (sv. zpovědi) a Eucharistie (sv. přijímání).
Je to velká pomoc i při výchově, když dítě samo umí uznat
a pojmenovat, co nedělá správně, předkládá to Ježíši k uzdravení
a chce se snažit o nápravu. K tomu vedeme děti v přípravě na svatou
zpověď. A je také moc dobře dovolit Ježíši, aby On sám v přijímání
Eucharistie děti vedl a jejich snahy umocňoval. Ptali se kdysi sv. Jana
Boska, jak dokázal tak výborně pracovat se zdivočelou mládeží. A on
říká: „Mám tajnou zbraň. Ale rád vám ji prozradím. Mé kluky
vychovává sám Ježíš: Pravidelně přistupují ke svaté zpovědi a ke
svatému přijímání.“ Když rodiče naučí své děti pravidelně a často
přistupovat ke svátosti smíření, ušetří si polovinu výchovné práce
a starostí.
Přípravu k těmto svátostem máme dvojfázovou: Nejprve se
zaměřujeme na poznávání Ježíše v hodinách náboženství a na život
s ním skrze modlitbu a účast na bohoslužbách a také na budování
obyčejných lidských kvalit. Ve druhé fázi pak připojujeme také
teoretickou přípravu k přijímání výše jmenovaných svátostí. (Děti,
které procházejí první fází samovolně ve svých rodinách, bývají po
přihlášení zařazeny přímo do druhé fáze přípravy.)
Zápis dětí k přípravě se letos uskuteční V INDIVIDUÁLNĚ
DOMLUVENÝCH TERMÍNECH. Termíny zápisu si domlouvejte na
tel. čísle 603 368 922 co nejdříve (mimo dobu od 10. do 14. září),
NEJPOZDĚJI DO KONCE ZÁŘÍ.
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.
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BAVÍME SE S CÍRKVÍ
Byla zlatá svatba. Když se vrátili z kostela a hosté se už rozešli,
povídá dědeček babičce: „Maruško, ty jsi můj skvost!“ Babička byla
nedoslýchavá a dědeček měl navíc uvolněný umělý chrup, takže
nemluvil moc zřetelně. „Cos říkal, dědo? Musíš víc nahlas, víš, že
neslyším!“ - „Že jsi můj skvost!“ zahulákal děda. Babička se vlídně
usmála a mávla rukou, jako že mu odpouští a vůbec se na něho
nezlobí a povídá: „Ále, nic si z toho nedělej. Já tě mám někdy taky
dost!“ 
Pan farář letí poprvé letadlem. Před cestou se raději vyzpovídá a po
nástupu do letadla se letušky ptá:
„Prosím Vás, zřítí se takové letadlo často?“
„Nikoliv pane. Jen jednou!“ 
Pan farář si na dovolené vezme taxík a usadí se dozadu. Cestou jej
napadne zeptat se taxikáře na nějaké tipy, kam ve městě zajít.
Nakloní se a poklepe řidiči na rameno. Ten hrozivě vykřikne, strhne
volant, odrazí se od autobusu na chodník a zastaví těsně před
prosklenou výlohou. Vystrašený kněz se začne omlouvat: „Pardon,
pardon, netušil jsem, že jedno malé poklepání na rameno vás může
tak vyděsit.“ Taxikář se na něj otočí se slovy: „Nikdy, už nikdy mi to
nedělejte!“ Pak se rozdýchá a povídá: „Není to úplně vaše vina. Víte,
jsem dnes první den v nové práci a před tím jsem léta jezdil
u pohřební služby.“ 
Přijde duše do nebe a hrozně se směje.
Čemu se tak směješ?“ ptají se andělé.
„Podívejte se dolů – ještě mě operují!“ 
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