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  VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 
  Slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání.                                    Přijměte tedy také přání.  Krátké a upřímné:  Ať Ježíš vzkříšený  přijde přes všechny zavřené dveře  a řekne: Pokoj vám! 

  Srdečně přeje P. Zdeněk  
    TVÉ MILOSRDENSTVÍ AŤ NÁM POSPÍCHÁ VSTŘÍC 

Druhou nedělí velikonoční končí oktáv Kristova zmrtvýchvstání. Tato neděle je zároveň svátkem Božího milosrdenství. O tomto dni Ježíš svaté Faustyně Kowalské řekl:   „Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. … Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství.“  
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  SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 Také v naší farnosti budeme v neděli 3. dubna slavit tuto slavnost Božího milosrdenství. V tomto Roce milosrdenství bude mít obzvláštní ráz. Ježíš slibuje úplné odpuštění nejen vin, ale i trestů za hříchy těm, kdo přijmou svátost smíření a Eucharistii. Z tohoto důvodu budou v den svátku a v jeho předvečer ve všech obcích naší farnosti rozšířené příležitosti k přijetí svátosti smíření a bude pozměněn čas obvyklých bohoslužeb tak, aby co nejvíce těch, kterým na tom bude záležet, mohli o tomto svátku přijmout svátost smíření a Eucharistii a tak dosáhnout úplného odpuštění vin i trestů. 
 

 Pokud by někdo potřeboval více času (např. k hloubkové či životní zpovědi), může si předem telefonicky (603 368 922) domluvit svátost smíření na faře na sobotní či nedělní odpoledne.  Po mši svaté bude všem věřícím rozdán posvěcený obrázek Božího milosrdenství. O tomto obrazu Ježíš řekl sestře Faustyně tato slova:   „Dávám lidem nádobu, s níž mají přicházet pro milosti ke zdroji milosrdenství: Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný. Slibuji, že duše, která 

 den příležitost  ke sv. smíření mše svatá  
Podvihov So 02.04.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
Kyjovice Ne 03.04.    07.00 – 07.50 hod. 08.00 hod. 
Pustá Polom Ne 03.04.    09.30 – 10.20 hod. 10.30 hod. 
Hlubočec Ne 03.04.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.“  Přijměte, prosím, o svátku Božího milosrdenství tento obrázek a vezměte si jej i pro své drahé. Ještě z jednoho důvodu: Vzadu na obrázku bude totiž otištěna modlitba „Korunka k Božímu milosrdenství.“ Tato modlitba se doporučuje modlit zvláště u lůžek těžce nemocných a umírajících.  Nicméně  Ježíš  říká,  že  kdokoliv  se  tuto  Korunku bude modlit, dosáhne v hodině smrti velkého milosrdenství.    Mějme Boží milosrdenství v úctě a často jej vzývejme: za sebe i za své drahé. Nezapomeňme, co Ježíš sv. Faustyně říká:    „Dříve, než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti.“   „Mluv světu o mém milosrdenství, ať celé lidstvo pozná mé neproniknutelné milosrdenství. Je to znamení posledních časů, po něm přijde den spravedlnosti. Dokud je čas, ať se utíkají k prameni mého milosrdenství, ať čerpají z krve a vody, která pro ně vytryskla…“   
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
  

 

O moc v novém státě po vzniku první republiky bojovalo po roce 1918 několik stran. Šlo také o dobu tříbení světových názorů. Naplno vzplály předválečné proticírkevní a hlavně protikatolické nálady. Katolická církev se bránila jen těžce. Jejími pomocníky byly pouze Lidová strana a Orel.  Kulturní boj v Československu se vedl velmi nevybíravě. Na denním pořádku byly krádeže v kostelích, vandalské ničení soch a křížů nejen na náměstích, ale i uvnitř budov, v kostelích,  kaplích a ve školách.  Při surovém zabírání kostelů, kaplí i far docházelo mezi útočníky                      a hájícími “Orly” ke krvavým bitkám. Známá je odpadlická agitace před sčítáním lidu v ČSR, hysterie, která zachvátila celý národ.            V této kampani se také angažoval Sokol a Jednota dělnické tělovýchovné mládeže. 

Jednota československého Orla v Pusté Polomi 1930 
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Formálně byl Orel založen z podnětu katolické církve v roce 1909.                          V reakci na vyhrocenou společenskou situaci se popularita Orla rychle šířila a v krátké době, již před r. 1930, dosáhl počet jeho členů přes sto tisíc. Spolek Orla v Pusté Polomi zahájil činnost v r. 1920. Formálně byla založena Jednota Československého Orla v Pusté Polomi na valné hromadě dne 3.7.1921. Starostou byl zvolen tehdejší kooperátor Josef Bašný, náčelníkem Josef Kupka, syn rolníka, jednatelem Augustin Šindelek, obuvník a Teodor Šindlář pokladníkem. Naše fotografie byla pořízena dne 20.7.1930 na slavnosti připomínající si  deset let trvání Orelské jednoty v Pusté Polomi. Brzy si bude tento spolek připomínat stoleté trvání, ale z celé této doby plná polovina byla prožita v zákazu činnosti a pronásledování. Války a totalitní režimy, nacistický a komunistický, zanechaly                         v historii Orla jen zdánlivě bílá místa. Byly to etapy ilegální činnosti proti režimům, které zdevastovaly přírodu, obce i města, nejvíce však lidské myšlení a mezilidské vztahy. Všichni na této fotografii  byli toho svědky a mnozí utrpěli osobní újmu.  Cílem tohoto společenství – řečeno slovy starých Orlů – byla a stále zůstává možnost výchovy člověka, který si je vědom povinností                     k rodině, národu a státu, morální obnova mládeže, která je  založena na křesťanském pojetí výchovy  a harmonie duše a těla.  Petr Stoniš  
  

 
 
 LETEM SVĚTEM INTERNETEM 

  
Na tomto místě si přibližujeme internetové stránky, které stojí za rozkliknutí. Což takhle podívat se dnes třeba na www.biblehrou.cz? Naleznete zde spoustu her, kvízů, doplňovaček či křížovek s biblickou tématikou. Děti a mládež zaujmete a poučíte (neb s počítačem zacházejí a soutěží rády) a dost možná stránky zaujmou a vtáhnou i vás. Jen je potom včas vypněte, ať nepřipálíte oběd!  
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  DOPIS VĚŘÍCÍM 
  
Milí spolufarníci z Kyjovic,  obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto krátkého psaní jako maminky malých dětí, které se s námi účastní mší svatých.   V posledních pár letech se naše řady rozrostly a je pravdou, že malinkých dětí je v kapli víc, než kdy jindy. S tím bohužel souvisí i to, že s jejich příchodem vzrostl hluk při bohoslužbách, který mnohdy ruší a obtěžuje. Chtěly bychom Vás ujistit, že se snažíme dělat vše proto, abychom děti zvládly udržet v klidu a tichosti, ale jak sami mnozí víte, děti jsou živá stříbra a někdy se zklidnit nedají, ať děláme cokoli, a místnost pro matky s dětmi je u nás příliš malá.  Proto jsme se také nedávno sešly a snažily jsme se ve spolupráci s otcem Zdeňkem najít přijatelné řešení pro všechny. Východiskem podle nás není chodit na mše svaté střídavě s manžely tak, aby vždy jeden rodič mohl hlídat dítě doma. Myslíme si totiž, že děti se mají vést k víře již od mala tak, jak jsme se k tomu zavázaly při jejich křtu. V neposlední řadě by to pro naše rodiny znamenalo, že bychom půl dne z dvou volných dnů o víkendu trávili od sebe a ne jako rodina.   Proto Vás upřímně prosíme o pochopení a trpělivost s námi i našimi dětmi. Věříme, že v budoucnu se situace zlepší a budeme krásnou živou farností. Prosíme také o Vaše modlitby za naše farní společenství i za ty nejmenší a jejich roli v něm. Děkujeme.  Maminky     
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  POZVÁNÍ PRO MANŽELE – SETKÁNÍ KÁNA 
  
... na svatbu byl pozván také Ježíš ... Jeho matka řekla služebníkům:  „Udělejte všechno, co Vám řekne.“  Jan 2,2.5  Bůh vložil do srdce každého z nás hlubokou touhu po šťastném životě. K tomu nám dal jako DAR partnera, se kterým máme tuto touhu naplnit. Realita manželského soužití však bývá jiná:  
 máme se rádi, máme krásné děti, ale zoufale málo času na sebe... 
 děti vyrostly, už nás (tolik) nepotřebují a najednou je mezi námi prázdno... 
 máme se dobře, jsme zajištění; náš vztah je sice stereotypní, ale změnu vlastně ani nechceme... 
 už nejsme ve vztahu dva, ale tři nebo čtyři... 
 na víru jsem zbyl(a) v rodině sám(a); už nemám sílu to sám(a) táhnout dále… 
 pereme se s existenčními problémy, dluhy, únavou, nemocí a vše ostatní jde stranou... 
 naše manželství už asi nemá šanci, ale ještě to nechci vzdát… 
 pro druhé bych se rozdal(a), pomůžu, kde je třeba; doma to musí pochopit… 
 nežijeme spolu, ale vedle sebe; každý máme své koníčky, známé   a vlastní život... 
 máme se pořád moc rádi, ale možná bychom mohli být ještě blíž sobě navzájem i Bohu… 
 nemáme vůbec žádné problémy, jsme vlastně dokonalý pár...  Bylo by naivní myslet si, že oživení radosti a lásky v partnerském vztahu nám samo „spadne z nebe“. Existuje mnoho možností, jak něco konkrétního pro náš pár udělat. My jsme prožili požehnaný 
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společný čas na duchovní obnově pro manželské páry Kána.  Protože nás tato zkušenost stále naplňuje, přáli bychom i Vám, abyste mohli zakusit něco podobného. Proto Vás zveme (bez ohledu na to, kolik je Vám let a jak dlouho jste manželé) v termínu od 10.-16.7.2016 do Tuchoměřic u Prahy, kde se setkání KÁNA bude konat. Jistě, máte pravdu - je to daleko, je třeba obětovat jeden týden dovolené                     a možná nestihnete udělat všechnu naplánovanou práci. Ale někdy je potřeba opustit známé prostředí a stereotypy, které nás svazují.          A hlavně - můj partner a naše manželství za to stojí! 
 Více informací naleznete na letáčku na vývěsce a na www.chemin-neuf.cz. Na Vaše otázky rádi odpovíme i osobně. A co oslovilo nás? 
 „Setkání Kána mě povzbudilo k tomu, abych naše manželství začal brát více jako společnou cestu. Dříve jsem se soustředil hlavně sám na sebe a snažil se být „dokonalým“ manželem (považoval jsem za nejdůležitější to, že nechodím do hospody, jsem své ženě věrný, pomáhám v domácnosti a udělám si čas na děti...). Začal jsem se více radovat i z těch nejobyčejnějších věcí, které děláme a prožíváme spolu.“ 
 „Byl to pro mě čas, kdy jsem se znovu po 14-ti letech manželství zamilovala do svého manžela. Díky tomu, že bylo dobře postaráno               o naše děti, mohli jsme být naplno spolu – jako „za mlada“. 
 „Prožil jsem obnovu manželství skrze obnovu vztahu s Hospodinem. Důležité pro mě bylo zastavení, ztišení.“ 
 „Dali jsme si Kánu k 10. výročí svatby.  Kromě fyzického odpočinku, jsem prožila prohloubení vztahu s Hospodinem a znovu zamilování se do svého muže, které jsem si ani nemyslela, že ještě prožiji. Čas, který jsme mohli spolu prožít, byl požehnaný, plný milosti a zázraků. Od té doby jsem si začala více uvědomovat Boží přítomnost                         v každodenním životě a nebála se o tom mluvit.“ 

     Zdenka a Radim Novákovi, Petra a Ondra Marešovi 
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  INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
    po 28.03. – Velikonoční pondělí; mše svaté v Kyjovicích v 09.00 a v Pusté Polomi v 10.30 hod. 
 čt 31.03. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 01.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 01.04. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 01.04. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  tichá eucharistická adorace 
 pá 01.04. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 01.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 02.04. a ne 03.04. – slavnost Božího milosrdenství; viz str.           3-4; bohoslužby v pozměněných časech!!!  
 ne 03.04. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 03.04. – 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 
 st 06.04. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 pá 08.04. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 08.04. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 08.04. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 08.04. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 so 09.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 so 09.04. – v 19.15 hod. na faře schůzka pustopolomských  varhaníků 
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 so 09.04. a ne 10.04. – při bohoslužbách ve všech obcích sbírka na dokončení oprav fasády farního kostela 
 st 13.04. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 15.04. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 15.04. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 15.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 16.04. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         2. stupně ZŠ a středoškoláky  
 pá 22.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 22.04. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 22.04. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 22.04. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 so 23.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 so 23.04. a ne 24.04. – při bohoslužbách sbírka na katedrálu 
 pá 29.04. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 29.04. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 29.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 30.04. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         2. stupně ZŠ a středoškoláky  
 ne 01.05. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře nácvik instrumentální scholy 
 ne 01.05. – 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 01.05. – vyjde další číslo farního časopisu 

   MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Podvihově 02.04., 16.04. a 30.04. v 18.00 hod.  - v Hlubočci 09.04. a 23.04. v 18.00 hod.  
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    Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


