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  JSEM TU 
JSEM TU.   Potřebuješ mne?  Jsem tu. Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí. Ty mne neslyšíš, ale já mluvím tvým hlasem.  Ty mne necítíš, ale já jsem silou tvých paží. Pracuji, i když nechápeš mých cest. Nejsem neznámou vidinou – nejsem tajemstvím. Poznáváš mne v prostém klidu svého nitra.  Jsem tu, když se modlíš – i když se nemodlíš. Jsem v tobě a ty jsi ve mně. Pouze v mysli své se cítíš ode mne odloučen. Pouze svojí myslí mne znáš a prožíváš. Ulev svému srdci – zbav se strachu.  Jsem tu, slyším tě, odpovídám na tvé dotazy. Když mne nepotřebuješ, Jsem tu. I když mne neznáš, Jsem tu. I když máš pocit naprosté osamělosti, opuštěnosti, Jsem tu. I když jsi strachem naplněn, Jsem tu. I když trpíš bolestí, Jsem tu.  Když sejdeš ze správné cesty, Jsem tu. Ty sám nedokážeš nic – já všechno. Jsem všude a ve všem. I když v něčem nepoznáváš dobro – je tam. Neboť já jsem tam. Jsem tu, protože tu mám být, protože Jsem. 
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Pouze ve mně má svět smysl. Pouze mnou se mu dostává podoby a tvaru. Pouze mnou ve vývoji pokračuje. Jsem zákonem, na němž je založen pohyb hvězd. Jsem láskou, která zákon naplňuje. Jsem mír. Jsem veškerá jsoucnost. Jsem zákonem tvého života. Jsem tvojí spolehlivou láskou. Jsem tvojí jistotou. Jsem tvým klidem. Jsem. I když se ti nepodaří mne nalézt, Jsem tu. Tvá víra ve mne je nejistá. Má víra v tebe je neochvějná, protože tě znám,  protože tě miluji!  Autorem básně je James Dillet Freeman. Byla napsána v r. 1947. Tuto báseň zanechal astronaut James Irwin na povrchu Měsíce                  při letu Apolla 15. Z toho je patrno co pro něj znamenala. Báseň napsaná na plátně leží na povrchu Měsíce dodnes. 
  Text mě provázel na cestách (i necestách)...  Jako malý chlapec jsem vyrůstal na statku, mj. ovlivněn názory a myšlenkami svého dědečka. Říkali jsme mu staříček. Byl to vesnický písmák, desítky let psal obecní kroniku. Věděl, že slovo může stejně tak ublížit jako i uzdravovat. Může mít velkou                               až mystickou moc.        Báseň JSEM TU jsem našel v jeho pozůstalosti. Předně mě velmi zaujala informace, že si text básně vzal s sebou astronaut James Irwin při letu Apolla 15 na Měsíc. Proč tak učinil? Co to asi 
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bude, řekl jsem si? Ten obsah přece musí být mimořádný, když na palubě kosmické lodi opustil Zemi. Ihned po prvním přečtení jsem měl pocit, že na mě z jeho obsahu dýchlo cosi nadpozemského.       Když jsem si chystal věci na svou několikaletou cestu kolem světa, mezi něž patřila také malá cestovatelská bible, věděl jsem, že si k ní musím přibalit i tento text. V průběhu putování jsem jej pročítal mnohokrát. Tu v tropech na mořské pláži, abych si uvědomil nesmírnou krásu, která mě obklopuje, tu v nekonečných, liduprázdných prostorách pouště, kde jsem se cítil věčnosti nejblíže, anebo v chudých končinách světa, kde lidé strádají pro nás jen těžko představitelným způsobem, jindy zase ve světových velehorách, které bylo zapotřebí zdolat, abych se mohl opět ocitnout                               v civilizovanějších oblastech.       Největší posilou a vzpruhou pro mě báseň byla ve chvílích, kdy se dostavila krize. A že jich osamělý poutník na cestě světem zažije několik, je stejně jisté, jako že po noci přichází opět den. Krize nejen ty fyzické, ale i pochybnosti ducha. Při čtení jsem přemýšlel nad jejím obsahem a cítil jsem jako by mě kdosi kropil živou vodou.                                                                                Vítězslav Dostál 
  

  NA CESTĚ S BOHEM 
  Po měsíční pauze opět pokračujeme v našem vzdělávacím cyklu na pokračování. Bůh jako Konstruktér lidstva nám lidem dal „návod k použití“. Dal nám Desatero. Dal nám ho nejen ke svému, ale i k našemu užitku. Tak jsme si to uvědomili minule. 
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 Leccos se může porouchat a rozbít: auto, pračka, mixér, ale také vztahy, zdraví, život, rodina, víra i naše věčnost. Mnohdy zůstanou oči pro pláč. Mnohdy zbytečně. Ať nás i dnes povzbudí Max Kašparů skrze knihu Malý kompas víry:    „Vraťme se ještě na chvíli k automatické pračce a novému autu. Proč u nich, dokonale konstruovaných výrobků, dochází                         k poruchám? Velice často je to tím, že se nedodržují zmíněné návody. Dáte-li do pračky více prádla, než je doporučeno, pokazíte ji. Když natankujete do benzínové nádrže naftu, olej nalijete do chladiče a vodu do rychlostní skříně, auto poškodíte. Udělali jste hřích proti moudrému návodu. Hřích proti samotnému dílu. Některý čtenář se nyní zarazí a řekne si, jak nemoderní slovo jsem použil.   Co je to hřích? Více než slovo, které je cítit muzeem                         a staromilstvím. Současnému člověku je to slovo k smíchu. Asi proto, že mu nerozumí. Ti, kterým moc záleží na tom, aby pojem hříchu nebyl, tvrdí, že hřích už dnes neexistuje. A pokud neexistuje, není potřeba se ho bát, není nutné se před ním varovat. Ono totiž na propagaci neexistence hříchu se dá dost vydělat. Lépe to pochopíme z rozboru jednotlivých přikázání.  Představte si člověka, který vydělává na vaší nemoci. Tomu nejde o to, abyste byli zdraví. Nebude proti vaší nemoci nic dělat. Popře ji. Takoví popírači nemocí jsou stejně nebezpeční jako popírači hříchů.   Hříchu se dopouští každý, kdo jedná proti návodu konstruktéra. Můžete mít svůj rozum, nerespektovat ani automechanika, ani Boha. Ale vždy to bude k vaší škodě.“   Pokračování příště… 
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 
Ten starý svět vám může rozebrat i duši. Všimnete si nečekaných schopností u jeho lidí a nedá vám, aby jste se o nich nezmínili. Je jistě zvláštní, když se dva katolíci téměř pobijí o výsadu, kdo z nich ponese na slavnosti Božího Těla baldachýn. Být totiž mezi šesti vyvolenými, kteří ho nesli, byla velká čest a výsada, kterou muži střežili po celá léta a byli na ni hrdí. Stejně tak pro družičky v bílém, “trousící” okvětní lístky pivoněk. Tak to bylo. 
Podle zvyklostí byla monstrance s eucharistií nesena v průvodu                    z kostela ulicemi polomského trojúhelníku. Ve třech kaplích a u jednoho přenosného oltáře u p. Římana se konala krátká pobožnost.  
I v naší farnosti vždy nesl průvod Božího Těla prvky jisté okázalosti:  baldachýn, družičky, kadidlo, zvony, sbory, rozžaté svíce v oknech, předříkavač a naše společné … Tisíckrát pozdravujeme Tebe …                        A i když to všechno bylo v padesátých letech a pod dohledem církevního tajemníka, vnímání smyslu průvodu jako projevu nejvyšší 
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úcty Ježíši Kristu ze strany věřících katolíků bylo stále trumfálním tažením. 
Ale postupně byla tradice průvodů v naší obci promyšleně potlačována. Byla nejdříve zakázana výzdoba břízkami i luční trávou. Výraz polomský trojúhelník jsem si vypůjčil od funkcinonáře Okresního národního výboru v Bílovci, když v povolení vymezoval trasu Božího Těla. Později byl průvod povolen jen z kostela na rozcestí ke Kyjovicím a Budišovicím, a pak jen kolem kostela. Ještě později byl průvod povolován už jen v podvečer. Dalším krokem byla v roce 1962 likvidace kaple Panny Marie na návsi.  
Původně, vzhledem k povinné výuce náboženství na obecných                     i měšťanských školách, bylo “Boží Tělo“ i určitým vyvrcholením každého školního roku. Angažovaní učitelé reálného socialismu                   v červnových nedělích začali organizovat jako protiváhu tělovýchovné dny. 
Po roce 1991 se už jen málo farností vrátilo k této slavnosti. Myslím si, že bychom ten svátek měli znovu obnovit. Jednak proto, že tak svět miloval Bůh a že by si to zasloužily i ty družičky.   

Petr Stoniš 
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  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 A jaké zajímavé webové stránky bychom mohli navštívit?  Kardinál Dominik Duka v souvislosti s Národním pochodem pro život na svém blogu napsal tato slova: „Jestliže zabíjíme nenarozené děti, troufnu si říci, že je to větší teror a hroznější neštěstí než atentáty poslední doby: S děsem hovoříme o stovkách mrtvých při takových útocích a na tisíce mrtvých dětí zapomínáme.“ Co kdybychom se v souvislosti s tím podívali na webové stránky www.prolife.cz ? Věnují se ochraně života od jeho úplného počátku až po jeho přirozený závěr. Naleznete zde informace               o lince pomoci, projektu „Nesoudíme - Pomáháme“, o prenatálních vyšetřeních, metodách potratů, potratových účincích antikoncepce, umělém oplodnění, eutanazii, apod. 
     MISIJNÍ CESTA DO GHANY 

Pod slovem misie se nám asi vybaví hladové děti s velkým bříškem, nedostatek pitné vody či jednoduchá škola pod širým nebem. Život v chudých zemích Afriky známe jen z článků                         a obrázků.  Pojďme se o misiích dozvědět něco víc a to od člověka, který již Ghanu dvakrát navštívil, aby tam poskytoval zdravotní péči v odlehlých oblastech, kde žádná lékařská péče není dostupná. Díky misiím tak mají tamní lidé možnost 1x ročně navštívit 
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lékaře. Že si to neumíme představit? Že si neumíme představit takového misionáře? Přijďte a uvidíte úplně obyčejného člověka. MUDr. Petr Wieczorek se na první pohled ničím neliší. Pracuje na interně v nemocnici v Orlové, má manželku a 3 děti. A jedenkrát za rok si vezme měsíc neplaceného volna, ušetřené peníze a se skupinou kolegů jede do Ghany, aby tam sloužil těm nejubožejším. Aby jim touto cestou ukázal na Krista. O svých misijních cestách nám bude vyprávět a promítat fotografie v neděli 22. května v 16 hodin v kostele v Pusté Polomi. Po přednášce bude prostor na vaše dotazy. Všichni jste srdečně zváni! 

 
 
 
 ------------- Na podporu misijního díla proběhne 22.5. dopoledne po mši svaté v Pusté Polomi před kostelem akce nazvaná „Misijní koláč“. Děti s pomocí svých rodičů a babiček připraví koláče, buchty, perníčky a jiné dobroty, které si bude možno za dobrovolný příspěvek donést domů k nedělnímu obědu. Výtěžek bude předán na misijní dílo v Ghaně. Marta Pískovská 

    INFORMAČNÍ SERVIS 
 VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na fasádu far. kostela   01/2016   8.202   6.550    1.350 1.090 
Na opravy                        02/2016   7.724   5.470    1.665    770 
Haléř sv. Petra               02/2016   5.880 10.650    1.230 1.295 
Setkání mlád. Krakow   03/2016   6.000   4.865    1.473 1.062 
Na opravy                         03/2016   9.052   4.025    1.430    965 
Na Kněžský seminář      03/2016 12.702   7.355    2.423 1.178 
Na fasádu far. kostela   04/2016    8.111   5.240    1.744    807 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
    út 03.05. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi program ZUŠ  Děti hrají a zpívají maminkám ke Dni matek 
 st 04.05. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka  
 čt 05.05. – od 17.30 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 18.00 hod. mše svatá 
 čt 05.05. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 06.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 06.05. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 06.05. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  tichá eucharistická adorace 
 pá 06.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 06.05. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  eucharistická adorace a příležitost k přijetí svátosti smíření 
 pá 06.05. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 so 07.05. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 st 11.05. – v 19.15 hod. na faře příprava rodičů na 1.sv. přijímání 
 pá 13.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 13.05. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie  
 pá 13.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 13.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 14.05. – ministrantský fotbalový turnaj; ministranti a rodiče byli informováni e-mailem 
 so 14.05. a ne 15.05. – při bohoslužbách svatodušní sbírka na  Charitu 
 ne 15.05. – od 13.30 do 18.30 hod. výlet dětí a mládeže  z náboženství na bobovou dráhu do Hei-parku v Tošovicích; žáci i rodiče  byli informováni zvláštním listem   
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 pá 20.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 20.05. – ve 14.15 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik dětí na 1. sv. přijímání 
 pá 20.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 20.05. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 so 21.05. – Biblická olympiáda; žáci byli informováni zvl. listem 
 so 21.05. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 ne 22.05. – po mši sv. v Pusté Polomi Misijní Koláč pro Ghanu – viz str. 8-9 
 ne 22.05. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi přednáška MUDr. Petra Wieczorka + beseda o misijní cestě do Ghany;                   viz str. 8-9 
 pá 27.05. – ve 14.15 hod. v kostele v Pusté Polomi generálka dětí na 1. sv. přijímání  
 pá 27.05. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 27.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 28.05. – ve 14.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. zpověď dětí; od 14.45 do 15.30 hod. příležitost k přijetí sv. smíření pro rodiny dětí a ostatní 
 so 28.05. a ne 29.05. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na dokončení oprav fasády farního kostela 
 ne 29.05. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se slavností 1. sv. přijímání 
 ne 29.05. – vyjde další číslo farního časopisu 

      MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Hlubočci 07.05. a 21.05. v 18.00 hod.  - v Podvihově 14.05. a 28.05. 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 


