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DUCHOVNÍ SLOVO - VÁNOCE

Otec Radek Drobisz

Ježíšek  = Bůh,  který  chce  být  co  nejblíže  lidem,  a  proto  se  stává

člověkem.  Jak  je  to  s přijetím  Ježíše  Krista?  Pohoršujeme  se  nad

chováním betlémských lidí, že neměli ochotu přijmout Ježíše, že jeho

Matce Marii a svatému Josefovi zabouchli dveře před nosem … poslali

je pryč, nepřijali Spasitele do svých domovů. Ale jak by to asi vypadalo

v dnešní  době?  Co  by  se  stalo,  kdyby  se  dnes  mezi  námi  objevil?

Vyzkoušejme si takovou modelovou situaci: 

„Ježíš jde na návštěvu, potká na ulici před domem paní a ptá se jí, jestli

se  může  zastavit  na  kus  řeči.  Pomůže s taškami  s nákupem, jde  s ní

domů“.

1. Paní posadí Ježíše do kuchyně ke stolu… čaj nebo kafe, tady mám

10 druhů cukroví,  to  jsem napekla  sama,  nabídněte si,  ještě  ten

zákusek, to máme venku zimu – že jo! A Ježíš jenom poslouchá, už

chce něco říct… a  nic!  Paní  ho  ani  nepustí ke  slovu.  Ještě  jeden

chabý  pokus.  Ptá  se:  jak  jste  prožili  Vánoce?  Paní  odpovídá:  ani

neříkejte, dobře že je už po svátcích… to bylo shonu, samé nákupy,

uklízení, pečení… to bylo strašný. A Ježíš se opět nedostal ke slovu,
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musel  jen  poslouchat.  Když  paní  domluvila,  dávala  nečekanému

hostu najevo, že je nejvyšší čas, aby už šel… že jde k sousedce na kus

řeči!!!

2. Ježíš proto zkusí se zastavit v dětském pokoji

- zaklepe na jedny dveře, podívá se dovnitř. Holčička se sluchátky

na uších se dívá na nový tablet, co dostala pod stromeček. A na

Ježíše udělala kyselý obličej… co ten tady chce!

- zkusí to u druhých dveří: kluk sedí u Playstation, náruživě hraje

novou hru a na otázku, jestli by si neudělal chvilku času pro Ježíše

jenom odsekne: neruš, ztrácím body…

3. Ježíš odchází a potkává otce této rodiny. A ten na návrh, jestli

s ním může strávit odpoledne se vymlouvá: Víš Ježíši,  ty patříš do

kostela,  já  jdu s chlapy  na pivo – a  ty  jsi  moc slušný,  ty  nepiješ,

nekouříš… prostě se mezi  nás nehodíš.  Jen bys nám kazil  dobrou

zábavu… a k tomu ještě, my mluvíme sprostě… a to není na tvoje

uši…  nejlepší  bude,  když  půjdeš  k té  nejstarší  generaci  –

k důchodcům, oni na tebe budou mít určitě čas.

4. Ježíš proto jde dál… přichází k seniorům, k dědečkovi a babičce.

Představí  se:  já  jsem  Ježíš,  můžu  na  chvilku  posedět  u  vás,

povykládáme si… Ti, jen to uslyší a už křičí – Ježíši, k nám nechoď,

my ještě nechceme umírat, my ještě máme čas…

Ježíš,  zklamaný nad tím,  že  lidé  pro  něj  nemají  čas  ve  svém životě

(stejně  jako  v době,  když  se  narodil)  odchází… a  jde  to  zkusit  ještě

jednou u každého z nás. Co mu řekneme, jak ho přivítáme, co bude v tu

danou  chvíli  pro  nás  důležitější  než  Ježíš?  Najdeme si  chvilku  času,

abychom společně poseděli, naslouchali tomu, s čím přišel k nám, do

naších domovů? Nebo to dopadne tak jako vždycky?
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Vánoční přání

Už ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská

srdce. I lidé bez vyhraněné víry, pro které betlémský příběh

nemá hlubší  obsah, slaví  vánoční svátky a uvažují,  kam by

mohli  vyslat  nějaký  paprsek  radosti.  Jakoby  navzdory

chladné roční době o Vánocích procházel celou zemí teplý

proud lásky.

Vánoce jsou svátky lásky a radosti. To je hvězda, za kterou se

lidé snaží  jít.  Ta hvězda  nás vede dál než k rozsvícenému

stromečku  a  bohatému stolu.  Vede až  k  jeslím s  dítětem,

které přináší pokoj. Pokoj s Bohem, pokoj mezi lidmi, pokoj

se sebou samým v sobě samém. A takový pokoj Vám všem o

letošních svátcích i v Novém roce 2020 upřímně přeji.  

P. Radek Drobisz

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Otec Radek Drobisz

Dne 16.  června přistoupilo  7  dětí z

naší  farnosti k  1  sv.  přijímání  ve

farním  kostele  sv.  Václava.  Při  této

slavnosti prvního  svatého  přijímání

poprvé přijali do svých srdcí Ježíše a

společně  s  farní  rodinou  jsme  se

mohli za ně a za jejich rodiny modlit

a radovat se z této veliké události.
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
Dagmar Máchová

První zářijový den jsme v Dolní Lhotě prožili děkovnou mši svatou, při

které jsme děkovali za dary země a žehnali zemědělcům. Po projížďce

13 traktorů vesnicí a žehnání vesnice se traktory seřadily vedle kostela

a proběhl žehnací obřad.

Mši svatou sloužil otec Radek, kázání měl PaedDr. Mgr. Miroslav Zelina,

jáhen z Morávky.  Po mši  svaté  pak  následoval  společný  oběd,  který

zařídil pan M. Tejzr. K příjemnému nedělnímu odpoledni přispěly také

naše děti a mládež svým programem z  pohádky Ať žijí duchové, také

jsme si zazpívali a zatančili na známe písně Jaroslava Uhlíře a pak starší

děti ztvárnily tanec s prosbou „Ať smolařům je hej!“ Jsme moc rádi, že

jsme mohli  mezi námi přivítat  hudební skupinu Mentallica ze spolku

Naděje pro všechny z Ostravy.

Celý  den  byl  požehnaný.  Atmosféra  byla  srdečná,  lidé  byli  k sobě

vzájemně milí a Duch Boží vál nad námi.

Děkujeme všem, kteří byli jakkoliv nápomocni při organizaci a zajištění

této společné akce.
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FARNÍ ŽIVOT SENIOREK
Bohumíra Kubínová

Často slyšíme, staré babky, nemají co dělat, tak sedí v kostele a drmolí

růženec. Ano, jsme už starší, zapomínáme, vše nám trvá déle, ale i my

jsme součástí farní rodiny. Modlíme se denně v kostele růženec, kdo

nemůže, modlí se doma. Každou středu se scházíme na faře, kde se

pomodlíme  růženec,  korunku,  pan  farář  nám  přečte  životopis

některého svatého a pak u kávičky máme diskuzi o akcích, které nás

čekají, nebo které proběhly. S přibývajícími léty nás ubývá, tak prosím

vy mladší senioři, přijďte mezi nás. 

Pak jsou tady farní poutě, kterých se účastníme velice rády. V

červnu jsme byly na Svatém Hostýně, v červenci jako každoročně na

Velehradě.  Letos  se  tři  babičky  připojily  k  pěší  pouti z  Hostýna  na

Velehrad  a  tam  se  setkaly  s  ostatními,  které  přijely  autobusem  z

hrabyňského ústavu. Po mši sv. na Velehradě je možnost přednesení

proseb a přijetí požehnáni.  Vždy jdeme společně a prosíme za farní

rodinu,  přístavbu  kostela  v  Dolní  Lhotě,  vitráže  ve  Velké  Polomi  aj.

Žehnající kněz nás poznal, přivítal nás a chválil, že neprosíme jenom za

sebe, ale nejdříve za rodinu farní. Tehdy jsme si uvědomily,  že jsme

aspoň trochu potřebné a děkovaly  jsme Bohu za milosti,  kterých se

nám dostává.  V září  jsme byly na Maria Hilf,  kde bylo žehnání nové

křížové cesty. Prožili jsme krásnou poutní cestu a už se těšíme na další. 

Další  činností seniorek je  pomoc kostelnicím v jejich náročné

práci. Vždyť všechny tři jsou už také seniorky. Snažíme se pomáhat při

úklidu kostela, sběru a loupání ořechů z farní zahrady. Farní slivovice je

výborná,  ale  švestky  se  musí  posbírat  a  kvas  připravit.  To  zvládá p.

Hahnová, my jen pomáháme švestky sbírat. Zapojujeme se do pečení

koláčů na akce farnosti, no snažíme se dělat to, co nám zdraví dovolí,

ale hlavně se modlíme za mladé rodiny ve farnosti a děkujeme za to, že

při mši svaté pobíhá po kostele tolik dětiček. 
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Závěrem prosím, neposílejte nás do starého železa, upozorňujte

nás na věci,  které bychom zvládly udělat a neváhejte nás požádat o

pomoc, když ji budete potřebovat. Vždyť my staré jsme tady pro vás

 mladé.

DOSTAVBA JE POD STŘECHOU
Dagmar Máchová

Vážení farníci,

je jistě nepřehlédnutelné, že kostel sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě

je  pod střechou,  která  je  pokrytá  střešní  krytinou i  s oplechováním,

z čehož máme velkou radost.

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 proběhla další

schůzka  s pomocným  biskupem  o.

Martinem  Davidem  a  ekonomkou

diecéze ing.  Martou Hruškovou,  kde

jsme předložili vyúčtování  od začátku

roku i od začátku celé dostavby, také

fotodokumentaci  a  seznámili  je

s dalším plánovaným postupem prací.

Oba  všemu  se zájmem  i  spokojeností s  dosavadním  průběhem

naslouchali.

V listopadu 2019 nám Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek 250 000

Kč  na  okna,  která  se  budou  zabudovávat  a  dokončovat  v průběhu

měsíce  ledna. Pak budou  následovat vnitřní práce na elektroinstalaci,

vodoinstalaci,  zhotovení  odpadů  a

plynu.

Vzhledem k tomu, že už naše finanční

prostředky  nepokryjí  velké  faktury,

dostaneme od biskupství bezúročnou

půjčku  ve  výši  300 000  Kč,  kterou

začneme od ledna 2020 pravidelně ve
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výši 15 000 Kč splácet. Po vyčerpání půjčky a podle dalších potřeb se

bude  půjčka  navyšovat  tak,  abychom  mohli  celé  dílo  v roce  2020

zdárně dokončit.

Na  stavbě  probíhají  pravidelné  kontrolní  dny  za  účasti stavebního

dozoru z biskupství Ing. Radka Kubíka.

Děkujeme biskupství za velkou vstřícnost, zájem, radu i pochopení.

Děkujeme také všem za  finanční  dary,  dobrovolníkům za  pomoc na

stavbě,  ženám za chystané občerstvení i  za podporu duchovní skrze

modlitbu. Zájemci, kteří by chtěli toto dílo podpořit finančně, si také

stále  mohou  zakoupit  v  sakristii  pamětní  stříbrnou  nebo  zlatou

magnetku. 

VITRÁŽE FARNÍHO KOSTELA
Marie Kubešová 

Vážení farníci, ráda bych se s Vámi podělila o další informace ohledně
pokračování výměny vitráží v kostele sv. Václava. V průběhu prázdnin
jsme jednali s investičním odborem ostravsko-opavského biskupství a
s jejich  pomocí  byla  poslána  žádost  na  památkový  úřad  o  schválení
realizace  projektu.  Velice  nám  v komunikaci  pomohlo,  že  vybraný
zhotovitel  má  spoustu  zkušeností s  realizací  podobných  projektů.
Památkový úřad komunikoval i přímo s panem architektem, který jim
zaslal  své reference a i  z jeho pohledu byla komunikace s památkáři
velice  pozitivní.  Stanovisko  památkového  úřadu  bychom  měli  mít,
v době kdy budete číst tyto řádky, již získané. Následně bude vyřízena
ohláška stavby na stavebním úřadě ve Velké Polomi.
Ve  chvíli,  kdy  budeme  mít  již  jasně  dané  stanovisko  památkového
úřadu, bude podepsána smlouva o dílo a zahájeny práce na vitrážích.
Dokud  nebudeme  mít  stanovisko  památkového  úřadu,  nebude
prozatím  s opatrností zveřejněn  návrh  vitráží.  Určitě  vás  o  něj  ale
nechceme připravit a tak se o něm dozvíte, co nejdříve to bude možné.

Chtěla bych Vám všem poděkovat za modlitby o zdárné dokončení díla
a  také  za  finanční  podporu,  bez  které  by  realizace  nemohla
proběhnout.
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PRO DĚTI
Převzato z deti.vira.cz 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM VÁNOC

24. 12 2018 Štědrý den 

Dolní Lhota 15:00 – pro rodiny s dětmi

Velká Polom 21:00 –„půlnoční“

25. 12. 2018 Slavnost Narození Páně

Dolní Lhota 8:30

Velká Polom 10:00

26. 12. 2018 Svátek sv. Štěpána

Horní Lhota 7:00

Dolní Lhota 8:30

Velká Polom 10:00

31. 12. 2018 Svátek Svaté rodiny, Silvestr

Velká Polom 16:00 – na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2019 Nový rok

Dolní Lhota 8:30

Velká Polom 10:00

FARNÍ INFORMACE

22.12. na 4. neděli adventní po mši sv. v kostele sv. Václava ve Velké

Polomi (tj. cca v 11hod) budou skauti rozdávat Betlémské světlo. Kdo

máte zájem, tak dojděte s lucerničkou.

Ve středu 25. 12. 2019 bude Živý Betlém“ - hledání Ježíška. Sraz v 16

hod. u mateřské školky U Rákosníčka ve Velké Polomi. 

Na začátku roku 2020 se uskuteční  Tříkrálová sbírka. Bližší informace

budou zveřejněny na nástěnce u kostela.

XI. Farní ples se uskuteční v sobotu  25. 1. 2020 v Sokolovně ve Velké 

Polomi. 
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Napište nám svůj názor

Máte  nějaký  návrh,  co  doplnit  do  Farního  čtyřlístku?  Máte  nějaký

návrh  nebo  nápad?  Napište  nám  ho  na:  rkf.velkapolom@doo.cz

Děkujeme

Vydává:  Římskokatol ická  farnost  Velká  Polom,  u l .  Osvobodite lů  66,

747 64 Velká Polom,  IČ:  47810467 mobi l :  739 002  769
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