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Bůh nám neslíbil klidnou plavbu,
ale šťastný přístav…

MUSÍŠ PROJÍT MNOHA TUNELY
Lid, který chodil ve tmě,
vidí veliké světlo,
obyvatelům temné země vzchází světlo…
(Izaiáš 9,1)

V životě musíš projít mnoha tunely.
Světla mnohdy pohasnou,
dny potemní,
život bolí.
Voláš, ale nikdo neodpovídá.
Modlíš se, ale připadne Ti,
že Tě nikdo neslyší.
Ten tunel může být dlouhý.
Na konci každého tunelu je však světlo,
krásné jako slunce samo.
Posledním tunelem
před Tebou
je smrt.
Na jeho konci
Ti však vychází vstříc
věčné světlo.
(Podle knihy Marka Deltoura: Setkání s Philem Bosmansem)
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EXISTUJE ŽIVOT PO PORODU?
V těle maminky se vyvíjely tři děti. Jedno z nich byl malý věřící,
druhé malý pochybovač a třetí malý skeptik.
Malý pochybovač se zeptal: "Věříte vlastně v život po porodu?"
Malý věřící: "Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po
porodu existuje. Náš život tady tu je jenom proto, abychom rostli
a připravili se na život po porodu, abychom byli dost silní na to, co
nás čeká." Malý skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece
neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec vypadat?"
Malý věřící: "Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem
více světla než tady. A možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat
a..." Malý skeptik: "To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst
ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru,
která nás živí. A mimo to je nemožné, aby existoval život po porodu,
protože pupeční šňůra je krátká už teď." Malý věřící: "Určitě je to
možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady
zvyklí." Malý skeptik: "Vždyť se ještě nikdy nikdo zpoza porodu
nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké
trápení v temnu.
Malý věřící: "Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu
vypadat. Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona se o nás
postará." Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A kde má jako
být?" Malý věřící: "Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní,
jejím prostřednictvím. Bez ní vůbec nemůžeme existovat." Malý
skeptik: "To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě
ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat." Malý věřící:
"Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo
cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný život
začne až potom!"
P.S. A život po smrti ?!?
převzato z časopisu YOU
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PTALI JSTE SE
Již delší čas nepřišel žádný dotaz pro odpověď ve farním
časopisu. Použiji tedy dnes dotaz, který přišel e-mailem a který
původně sice nebyl pro farní časopis určen, ale třeba zaujme
i ostatní: Nemohl byste mi prosím poradit, jak vysvětlit dětem, co
jsou to plnomocné odpustky? Nějak jednoduše, aby to pochopily?
Nedávno se mě na to dcerka ptala, když pan farář říkal, že se
pomodlíme modlitby za získání plnomocných odpustků.
Asi bych vyšel ze základních pravd víry: Pán Bůh je spravedlivý dobro odměňuje a zlo trestá. A je taky milosrdný. Když udělám zlo
(hřích), je z toho Pán Bůh smutný. Když toho ale lituji a vyzpovídám
se z toho (omluvím se Pánu Bohu), Pán Bůh mi to zlo odpustí. Jsem
zase jeho kamarád, v tom je jeho milosrdenství. Asi tak jako když
kluk neposlechne rodiče, kope s balónem před okny a okno "vysklí".
Když toho lituje a tátovi se omluví, táta mu to odpustí. Ale: Okno
zůstává rozbité. To je třeba ještě napravit. Když se za zlo omluvím
Bohu a vyzpovídám se, Pán Bůh mi to zlo odpustí. Ale to zlo je třeba
ještě napravit! Nejlíp je to zlo napravovat sám a rád - nejlíp opakem.
(Ublížil jsem kamarádovi - udělám teď pro něho něco z lásky navíc
nebo se s ním o něco rozdělím). Některé zlo takto musím napravit
vždycky. (Něco jsem ukradl - musím to vrátit nebo nahradit.) Za zlo
mohu dělat taky dobro - dobré skutky. I tím napravuji. Za to, čeho
jsem si nedovoleně užíval, mohu si z lásky k Pánu Bohu něco sám
odříct - tím taky napravuji. (V neděli jsem si užíval teplé postele,
nešel jsem do kostela, něčeho jsem si nedovoleně užil - teď si za to
sám dám "pokutu" a z lásky k Pánu Bohu si odřeknu zmrzlinu nebo
přijdu na mši svatou ve všední den - třeba místo koukání na televizi.)
Když nějaké zlo zůstalo nenapraveno a nenahraženo, musí si za to
člověk něco vytrpět – tady na zemi nebo jednou v očistci. V tom
spočívá Boží spravedlnost. Ale tak jako prezident může tomu, kdo se
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provinil, udělit milost nebo amnestii, stejně to dělá i Bůh: Nabízí mi
možnost "smazat dluhy". Tomu se říká "odpustky" - odpuštění
trestů, odpuštění "pokuty", odpuštění dluhů, smazání dluhů.
Plnomocné odpustky znamenají, že Bůh mi smazal všechny dluhy.
Částečné odpustky znamenají, že mi smazal část dluhů a část ještě
zůstává. Odpustky (smazání dluhů) mohu získat pro sebe nebo
mohu Pánu Bohu říct, že to obětuji (dávám) nějaké duši, která za své
dluhy trpí v očistci. Díky tomu tak nějaká trpící duše přijde dříve do
nebe k Pánu Bohu.

LETEM SVĚTEM INTERNETEM
Zůstaňme dnes ještě chvíli u odpustků. V české kotlině je toto slovo
téměř slovem sprostým. Hezkou katechezi na toto téma dal kdysi
mladým arcibiskup Jan Graubner. Nezenete ji na webové adrese
https://www.youtube.com/watch?v=soAfAwaHO0c.

DUŠE V OČISTCI ČEKAJÍ I LETOS
Také letos může duším trpícím v očistci pomoci. Také letos si
připomeňme jak a kdy:
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce) denně plnomocné odpustky (odpuštění všech časných trestů
za hříchy) přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
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Druhá forma, jak získat plnomocné odpustky: 1. listopadu
odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVATÉ ZPOVĚDI:
K získávání plnomocných odpustků je tedy potřebná také svátost
smíření. Využijte, prosím, příležitostí:
Hlubočec
P. Polom
Kyjovice
P. Polom
P. Polom
Kyjovice

Po 29.10.: 16.15 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv.
St 31.10.: 16.00 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv.
Čt 01.11.: 15.00 – 16.20
Čt 01.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod.
Pá 02.11.: 15.45 – 16.20 h.
Pá 02.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod.

Nezapomeňme: Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat…

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM
Již nějaký čas v našich zamyšleních na pokračování
zůstáváme u 4. Božího přikázání a u otázky povinností rodičů
k malým či nedospělým dětem. Dnes slůvko o vztahu rodičů
k dospělým dětem.
Malé děti mají být svými rodiči vedeny, dospělé děti mají být
svými rodiči doprovázeny. Když se dítě stane dospělým, po všech
stránkách – před lidmi, před zákonem i před Bohem – nese již za
sebe plnou zodpovědnost. Rodiče se mu už nemohou „montovat do
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života“. Ani Maria se dospělému Ježíši nemontovala do života, ale –
jak krásně říká text jedné křížové cesty – z povzdálí sledovala každý
jeho krok.
To je moc důležité: Umět včas „přestřihnout pupeční šňůru“,
přijmout, že mé dítě je dospělým. Neznamená to však dítě opustit.
Rodičům jejich dospělé dítě nebude lhostejné, budou se zajímat
o jeho radosti, starosti, úspěchy i prohry, budou se s ním radovat,
budou s ním i plakat, povzbudí ho slovem, někdy třeba i vážným
otcovským či mateřským slůvkem. Ponesou své dítě dále ve svém
srdci a zvláště ve svých modlitbách. Jak důležité je, aby křesťanští
rodiče uměli postupně ruku svého dítěte ze své dlaně vkládat do
dlaně Ježíšovy a Mariiny…
A ještě postřeh ze života: Vyprávěl jeden kněz, jak mluvil
s určitou starší paní a ptal se, jak se daří jejím mladým, už dávno
dospělým. Ona říká: „Pane faráři, dobře se mají, dobře se mají! Mají
hezkej byt, hezkej auťák, na dovolené byli v zahraničí…“ Při dalším
rozhovoru z ní pak vypadlo, že ti mladí s Bohem nežijí, svatbu
neměli, nemodlí se, do kostela nechodí, děti pokřtěné nemají, lidsky
žijí taky pofidérně, „ale pane faráři, jinak se mají dobře!“ Otázka zní,
kde zůstala maminčina víra…
Je to něco, co křesťanským rodičům nesmí být lhostejné.
I zde je na místě slůvko povzbuzení a zvláště modlitba a pokání.
Kdysi jeden biskup z Thagastu povzbudil jistou matku velmi hříšného
syna slovy: „Není možné, aby zahynul syn, za kterého matka prolila
tolik slz.“ Tou matkou byla svatá Monika, matka velmi hříšného syna
Augustina. Osmnáct či dvacet let plakala a modlila se za jeho
obrácení. Dnes Augustina uctíváme jako svatého.
A jistě není na škodu (ba právě naopak), když křesťanští
rodiče třeba i ve své poslední vůli zmíní, jak jim záleželo a záleží na
tom, aby jejich děti žily s Bohem a nesly a předávaly dál poklad víry
a křesťanského života. Taková věta maminky či tatínka, přečtená
jejich dětmi po jejich smrti, může nejednoho člověka přivést ho
k zamyšlení…
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NAPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ MEŠNÍCH FUNDACÍ
Otec biskup František Václav Lobkowicz nás kněze pověřil,
abychom vás farníky informovali o řešení vážných morálních
povinností farností vyplývajících z církevních restitucí. Zveřejňuji
proto pastýřský list olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera:
PASTÝŘSKÝ LIST OHLEDNĚ ZÁVAZKŮ MŠÍ SV. MEŠNÍCH FUNDACÍ
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem
a kostelům své majetky, které sloužily k obživě kněží nebo údržbě
kostelů (farní pole či lesy). V darovacích smlouvách bývaly
dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení mší
svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za
dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek.
Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla
z tohoto majetku žádný užitek. Proto nemusela plnit povinnosti
plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky vrátily, za některé
byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale
dnes už není možné dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští
a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele
farnosti (v případě, že spravuje více farností, pak se počítá jen jedna,
včetně i nově založených farností a také těch, které žádné majetky
neměly) má povinnost během následujícího liturgického roku slavit
deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost
splněna. Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné
míře a společně se modlili za dárce, z jejichž darů mají užitek
i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své
zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného
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slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na
jejich úmysly budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám.
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Náš otec biskup František si přeje, aby církev dala najevo, že
pamatuje na duše zemřelých, dnes již mnohdy neznámých dárců,
a že je jim vděčná, také tím, že tyto bohoslužby za zemřelé dárce
budou, pokud možno, slaveny o hlavních církevních svátcích, jako je
Hod Boží vánoční, Hod Boží velikonoční, hlavní mariánské svátky,
slavnost Všech svatých či památka všech věrných zemřelých, ale
i o slavnostech svatých (sv. Václava, sv. Cyrila a Metoděje), případně
některou neděli.
Bude tomu tak i v naší farnosti a bohoslužby budou spravedlivě
rozděleny mezi všechny obce farnosti, v nichž se bohoslužby slaví.
Neměl by to být v naší farnosti žádný zvláštní problém. Přesto prosím
o pochopení, pokud snad vaše úmysly mší svatých bude někdy
problém vsadit právě tam, kde byste si přáli. Ano, zvláště v novém
liturgickém roce přednostně dejme najevo vděčnost našim dárcům,
z jejichž darů žije také naše farnost…

INFORMAČNÍ SERVIS
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK:
v Kč
P. Polom
Kyjovice
Hlubočec
Na Komunitní centrum 07/2018
6.735
7.110
1.140
Na opravy*
08/2018
7.611
4.743
3.410
Na církevní školy
09/2018
1.800
6.000
705
Na opravy*
09/2018
6.785
4.840
1.707
* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ:
 od po 29.10. – začíná zimní pořádek bohoslužeb, tzn. všechny
večerní mše svaté (nebude-li oznámeno jinak) začínají v 17.00 h.
 mimořádně po 29.10. – v 16.15 hod. v kapli v Hlubočci sv.
smíření a v 17.00 hod. mše svatá
 st 31.10. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců
 čt 01.11. – od 15.00 hod. do 16.20 hod. v kapli v Kyjovicích tichá
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření
 čt 01.11. – Slavnost Všech svatých; mše sv. budou slaveny
v Kyjovicích v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; po mši
sv. v Pusté Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově
 pá 02.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi
 pá 02.11. – Památka všech zemřelých; mše sv. budou slaveny
v Pusté Polomi v 16.30 hod. a v Kyjovicích v 18.00 hod.
 so 03.11. – celodenní společný výšlap biřmovanců na Lysou
Horu
 ne 04.11. – ve 14.15 hod. V Kyjovicích, v 15.00 hod. v Podvihově
a v 15.30 hod. Hlubočci na místních hřbitovech pobožnost za
zemřelé
 st 07.11. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady
 pá 09.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;
pak návštěvy nemocných na pokojích
 pá 09.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy
 ne 11.11. – při bohoslužbách sbírka na Mary´s Meals, organizaci
poskytující stravu a vzdělání chudým dětem ve světě
 ne 11.11. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy
 ne 11.11. – v kostele v Pusté Polomi slavnost sv. Martina,
hlavního patrona farnosti; v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše
svatá s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny
s dětmi ze všech obcí naší farnosti
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 ne 11.11. – od 15.00 h. začíná na asfaltovém hřišti u školky
Svatomartinské odpoledne: v programu scénka, průvod obcí,
občerstvení, možnost zakoupení vína a oplatků; prosíme
ochotné ženy o upečení dobrot
 st 14.11. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců
 pá 16.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,
Hlubočci a Podvihově
 ne 18.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo
 ne 18.11. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi Slavnost
Výročí posvěcení farního kostela
 so 24.11. – v 11.00 hod. v kostele v Pusté Polomi svatební mše
svatá: Josef Říčný a Jana Dostálová
 ne 25.11. – vyjde další číslo farního časopisu

STAŇ SE ANDĚLEM
V naší farnosti se připravuje dvanáct mladých lidí k přijetí
svátosti biřmování. Tuto svátost by měli přijmout již v květnu.
P. Zdeněk je už druhý rok provází přípravou, aby jejich srdce byla
otevřená pro plnost darů Ducha svatého. Pojďme je svou modlitbou
provázet také my všichni. Kdo z vás by se byl ochoten stát někomu
konkrétnímu z těchto mladých lidí jeho „andělem“ a provázet ho
svou osobní modlitbou, přihlaste se, prosím, v sakristii, kde od
P. Zdeňka obdržíte obálku se jménem svého chráněnce a malým
dárečkem pro zkrášlení chvil strávených při modlitbě.
Za členy pastorační farní rady
Marta Pískovská
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Tyto a jiné kreslené křesťanské vtipy naleznete v kalendáři na příští
rok, který je stále ještě možno zakupovat po bohoslužbách v sakristii
na podporu stavby kostela v Brně – Lesné. Kalendář je v prodeji za
dobrovolný dar od 100 Kč výše.
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428
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