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Věž kostela
Není pochyb o tom, že věž našeho farního chrámu byla
vždy a je doposud dominantou panoramatu obce a je lákavým
objektem pro zraky lidí, blížících se ze všech směrů k městysi.
Stejně jako kostel zasvěcený patronu české země a jejímu knížeti
sv. Václavu, má i ona neméně bohatou a dramatickou historii. Byla
nedílnou součástí původního kostelíku, o němž máme první
písemný doklad již z r. 1353. Další písemná zpráva je důkazem
toho, že v r . 1662, při ničivém požáru obce, kostel i s blízkou farou
vyhořel.
Do konce17.století zbývaly tři roky, kdy se tehdejší farář
Josef Lichnovský, rozhodl pro likvidaci ohořelých ruin a stavbu
nového většího chrámu, podle nákresů známého stavitele Pietra
Tencally. Z kostelíku se nedochovalo nic. Kamenná, asi 8 metrů
vysoká, krytá jenoduchou jehlancovou, slaměnou stříškou, se
zachovala a bytelnou, valenou klenbou, tvoří dosud vstup do
chámu. Bytelné podvěží se stalo vstupní branou na západní straně
nového chrámu, dokončeného v r.1701.
V r.1905 byl nový farář P.Rudolf Hrdlička smutný z toho, že
většina okolních farností se chlubí vysokými stavbami věží a
barokními plechovými helmicemi. A tak o rok později zmizela věž
pod dřevěným lešením, její stěny zvýšeny o dva metry, zakončeny
bohatou korunovou římsou, na kterou tesaři vztyčili bohatě
členěnou kostrukci nové helmice.

Další lešení se dvěma zednickými mistry se kolem věže
objevilo po více jak šedesáti letech, kdy farář P.Karel Dolanský po
svízelném vyjednávání s úřady sehnal potřebný materiál a
řemeslníky na opravu poškozené věže pěti dělostřelekými granáty
při osvobozovacích bojích.
Velký dík patří všem, kdo má nějaký podíl na tomto díle.
- OTA -

Chvála Kristu,
jménem děkanátních animátorů chci pozvat všechny mladé
z Vašich farností na Církevní silvestr. Jde o společné oslavení
konce církevního roku před 1. adventní nedělí. Pro mladé je to
skvělá příležitost poznat nové lidi a zažít společenství mladých zase
trochu jinak. Srdečně se těšíme na všechny mladé od 13 let. Tuto
akci bychom doporučili především těm, kteří například ve farnosti
nemají partu věřících kamarádů a jsou ve své víře poněkud váhaví.
Protože pro každého a obzvláště mladého člověka je důležité zažít
společenství církve. Prosím vás tedy o propagaci této akce ve
Vašich farnostech, plakátek s veškerými informacemi je v příloze.
Jediná informace, která tam není zmíněná je, že událost bude i na
FB. Za všechny animátory vám již předem děkuji.
S přáním pěkného dne,
zástupce mládeže za prostějovský děkanát
Beáta Hynková

Odpustky pro duše v očistci:
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno
získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za
zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky
částečné.
(Na vysvětlenou – v aktuálním liturgickém kalendáři
je omylem uvedeno, že odpustky je možné získat pouze od
1. do 8. listopadu; ale tato doba byla změněna. )

Mobilní elektronická verze Kancionálu
Nedávno byla dokončena mobilní elektronická verze
Kancionálu, společného zpěvníku čes-kých a moravských diecézí.
Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem
Arcibiskupství pražského a se svolením České biskupské
konference. Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem
Android a má za úkol doplnit tištěnou verzi Kancionálu v místech,
kde není dostupný. Obsahuje skladby ze společného (červeného)
Kancionálu a také z olomouckého a královéhradeckého dodatku.
Aplikaci si můžete zdarma nainstalovat prostřednictvím obchodu
Google Play.

Naše škola
Milí čtenáři,
před nedávnem zaplnili žáci krásnou budovu školy. Napadlo
mě, že nastala vhodná chvíle napsat několik vět o tom, jak se naše
škola měnila v uplynulém čase několika staletí.
V druhé polovině 17. století měla jen asi třetina obcí na
Hané školu a naše obec patřila mezi ty šťastné. Z r. 1672 máme ve
farní kronice zápis tehdejšího faráře Harasty tento záznam: "Škola
nemá svou vlastní budovu, proto je třeba, aby byla co nejdříve
postavena poblíž fary. Rektor tedy vyučuje v pronajatých
světničkách větších usedlostí." Stopy pozdější nejstarší školy byly
viditelné ještě v době mého dětství. Byl to menší domek s jednou
prostornější světnicí a malou komůrkou, bytem pro učitele. Základy
jsou dodnes patrny u vchodu do zahrady Domova s pečovatelskou
péčí u zdi farské zahrady.
V r.1803 se, po dohodě s okolními obcemi, obecní rada
rozhodla po dlouhém dohadování o místě pro stavbu, postavit na
východním okraji obce trojtřídní školu, kterou by navštěvovaly děti
šesti až dvanáctileté a to i z blízkých Těšic, Dřevnovic, Víceměřic a
Mořic. Často se stávalo, že se v jedné učebně tísnilo v dlouhých
lavicích, ale i po dřevěné podlaze, i stovka dětí. Tento stav byl
zoufalý po r. 1780, kdy byla zákonem stanovena povinná školní
docházka, od které byli osvobozeni jen starší žáci v době polních
prací a děti, které chodily do školy jenom v zimním období. Zlepšení
nastalo až v r.1807, kdy děti z Víceměřic poprvé usedly do lavic
přestavěné chalupy (č.p. 51) na školu. Rok 1883 přinesl další úlevu
otevřením nové budovy obecné školy v Dřevnovicích. Jenom pár

dětí z Těšic, kterým školský úřad v Přerově nepovolil otevření třídy,
navštěvovaly naši školu až do otevření nové školní budovy,
postavené stavitelem Bernovským a zkolaudované 29.srpna 1931.
Tato budova je dodnes ozdobou a chloubou městyse a bezesporu
patří mezi nejlepší v kraji a to nejen svým vzhledem, nýbrž i
dosahovanými výsledky.
-OTA-

Všech svatých
Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve
vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako
Kristus vstal z mrtvých a žije bez časoprostorového omezení
navěky, tak také spravedliví po své smrti budou žít navěky. Víra ve
vzkříšení z mrtvých je podstatným prvkem křesťanské víry už od
jejích počátků.

Slavnost Všech svatých vychází z historické události
zasvěcení římského Pantheonu (původně pohanského
chrámu všech olympských bohů) Panně Marii a všem
svatým mučedníkům 13. května 609. Avšak na křesťanském
Východě se slavil společný svátek všech mučedníků již od
4. století. Od 8. století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků
začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1.
listopadu. Toto datum se ustálilo snad proto, že u Keltů
začínal v tento den nový rok. Slavení svátku Všech svatých
se brzy rozšířilo a v Římě se slaví pravidelně od 9. století.
Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to
znamená do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve
společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni s
Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“.
Toto tajemství společenství se samotným Bohem překonává
jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Bible o tom
mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno,
království, otcův dům, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko
nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani
nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.“
(1Kor 2,9)

Památka všech zemřelých, lidově označovaná „Dušičky“, je
vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke
vstupu do této skutečnosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev – s
odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné
očišťování „očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší
křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. Po
stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad se začíná
Vzpomínka na všechny zemřelé slavit v následující den. Její
veřejné slavení se objevuje po roce 998 ve francouzském
benediktinském klášteře v Cluny. Od 11. do 13. století se památka
rozšířila do dalších zemí a od 14. století zdomácněla v Římě. Od
roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo veliké množství lidí,
mohou kněží celebrovat toho dne tři mše.
V tyto dny lidé častěji než jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých
zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem
života, a modlí se za mrtvé. V minulosti se v některých vsích na
českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané
„dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí
lidé.
Litanie ke všem svatým
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.
Svatý Michaeli, oroduj za nás.
Svatí Boží andělé, orodujte za nás.
Svatý Jene Křtiteli, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Petře a Pavle, orodujte za nás.
Svatý Ondřeji, oroduj za nás.
Svatý Jene, oroduj za nás.
Svatá Maří Magdaléno, oroduj za nás.
Svatý Štěpáne, oroduj za nás.
Svatý Ignáci z Antiochie, oroduj za nás.
Svatý Vavřinče, oroduj za nás.
Svatý Václave, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás.
Svatá Perpetuo a Felicito, orodujte za nás.
Svatá Anežko, oroduj za nás.
Svatý Řehoři, oroduj za nás.
Svatý Augustine, oroduj za nás.
Svatý Athanasie, oroduj za nás.
Svatý Bazile, oroduj za nás.
Svatý Martine, oroduj za nás.
Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás.
Svatý Benedikte, oroduj za nás.
Svatý Františku a Dominiku, orodujte za nás.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás.
Svatý Jene Maria Vianneyi, oroduj za nás.
Svatá Hedviko, oroduj za nás.
Svatá Anežko Česká, oroduj za nás.
Svatá Brigito Švédská, oroduj za nás.
Svatá Kateřino Sienská, oroduj za nás.
Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás.
Měj s námi slitování, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého
Ode všeho hříchu
Od smrti věčné
Svým vtělením
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním
Sesláním Ducha svatého
I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svou církev,
Papeži a biskupům, kněžím a jáhnům dej věrnost ve svatém
povolání,
Všem národům dej mír a pravou svornost,
Nám všem dej sílu vytrvat v Tvé službě,
Ježíši, Synu Boha živého,
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Modleme se:
Bože, ty víš, jak jsme slabí a bezmocní; dej nám sílu, abychom tě
milovali, jako tě milovali
tvoji svatí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Co jsou to odpustky?
Odpustky (latinsky indulgentiae) jsou prominutí časných trestů před
Bohem za hříchy, jejichž vina a s ní související věčné tresty již byly
odpuštěny. Je to odpuštění, které může náležitě připravený věřící
obdržet prostřednictvím církve. Podle toho odpouštějí-li všechny
časné tresty, nebo jen část, rozlišují se odpustky na úplné a
částečné. Každý věřící přitom může získat tyto odpustky buď sám
pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy. Udělení
částečného odpustku se již dnes neoznačuje dny nebo roky, ale
znamená, že věřící který s kajícím srdcem vykoná skutek obdaření
částečným odpustkem, dostane z moci církve navíc stejný díl
odpuštění časného trestu, který již dosáhl samotným tímto činem.
Znamená to tedy, že "podíl odpuštění je zdvojnásoben". K tomu,
aby byl někdo způsobilý získat odpustky, musí být pokřtěný,
neexkomunikovaný a ve stavu milosti. K tomu, aby způsobilý člověk
odpustky získal, musí mít úmysl je získat a musí splnit uložené
skutky v předepsané době a stanoveným způsobem.
Jak získat plnomocné odpustky?
Plnomocný odpustek můžeme získat jen jednou denně. Výjimku
může tvořit případ, když je člověk v nebezpečí smrti. Plnomocný
odpustek je nám udělen např.:
* nejméně půl hodiny rozjímáme nad písmem svatým s úctou
povinnou Božímu slovu
* modlitba růžence v kostele, v rodině, nebo jiném společenství.
Růženec je třeba se modlit nepřetržitě, bez přerušení
* přijmeme požehnání papeže městu a světu (Urbi et Orbi) a to i
prostřednictvím rozhlasu či televize.
* když se zúčastníme nejméně třídenních exercicií
* zbožně vykonáme křížovou cestu. Na místech zastavení
rozjímáme o utrpení a smrti Krista
* zbožně používáme předmětů posvěcených papežem, nebo
biskupem. Tento plnomocný odpustek může být získán jen na
svátek sv. Petra a Pavla
* vykonáme nejméně půlhodinovou adoraci před nejsvětější svátostí
* obnovíme křestní slib použitím jakékoliv obvyklé formule během oslavy
velikonoční vigílie, nebo při výročí našeho křtu.
* navštívíme v době od 1. do 8. listopadu hřbitov a pomodlíme se za duše v

očistci.

Pro získání plnomocného odpustku jsou nutné čtyři věci:
* vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek
* přijetí svátosti smíření,
* eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce,
* navíc je požadováno, aby se nelnulo ke hříchu - ani k všednímu.
Podmínky zpovědi, přijímání a modlitby na úmysl papeže mohou
být splněné i několik dní před, nebo po vykonání předepsaného
skutku. Pro získání několika plnomocných odpustků v různých
dnech stačí jedna zpověď. Kdo se úplně nezbavil záliby ve hříchu,
nebo plně nesplnil uvedené podmínky, získává odpustek pouze
částečný.
Získání částečného odpustku
Částečný odpustek můžeme získat, když při konání svých běžných
denních povinností a snášení životních břemen obrátíme svou mysl
k Bohu a v důvěře přidáme "střelné modlitby". Dále, když s
milosrdným srdcem a oživení duchem víry pomůžeme službou
našim bližním, kteří jsou v nouzi, nebo když se v kajícím duchu
zdržíme něčeho, co nám je dovolené a příjemné. Částečný
odpustek lze získat vícekrát za den. Mezi velkým množstvím
modliteb a skutků spojených s částečným odpustkem patří
kupříkladu:
* modlitba Magnificat
* recitace Apoštolského vyznání víry,
* pozorná přítomnost při kázání,
* modlitba Anděl Páně,
* návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé.
Odpustky a zemřelí
Svatý Tomáš Akvinský píše: "Někteří lidé žijící na tomto světě, a
duše přebývající v očistci, jsou milostí v silném spojení s Bohem a
přece se k nim nevysílá modlitba... Ti, kteří jsou v očistci, přestože
jsou výše než my pro svoji neschopnost konat hřích, jsou pod námi
v trestech, které trpí a podle toho nejsou v takovém stavu, aby se
za nás modlili, ale naopak, aby se za ně konaly modlitby." Církev
zná jen jeden způsob spojení s dušemi v očistci. A tím jsou naše
přímluvy a modlitby za ně. Církev tak již od prvních dob křesťanství

uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela za ně
eucharistickou oběť. V tomto kontextu také doporučuje odpustky a
kající skutky za zemřelé. Proto můžeme číst i dnes v katechizmu
katolické církve: "Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také
členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné
tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných
trestů, které si zasloužili za své hříchy."
Zcela logicky lze předpokládat, že každá duše osvobozená z
očistce, v okamžiku vstupu do církve oslavené bude pamatovat na
ty, kteří přispěli ke zkrácení jejích časných očistcových trestů.

Halloween - Varování
Blíží se slavnost Všech svatých. Stále populárnější a stále více se
prosazující je v poslední době Halloween, oslava čarodějů a
strašidel, který se slaví v předvečer tohoto velkého křesťanského
svátku. S křesťanstvím ani s naší kulturou však nemá nic
společného a nejedná se ani o neškodnou zábavu, i když ji tak
mnozí vnímají.
Je to pohanský svátek, který postupně vytlačuje křesťanský svátek
Všech svatých, ve kterém jednak prosíme o přímluvu naše svaté a
uvědomujeme si smysl a cíl svého pozemského života, a památka
Všech věrných zemřelých, kdy se účastníme se mše svaté
obětované za zemřelé, navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ně.
Haloween je slovo převzaté z anglického výrazu Hallows Eve Day,
což doslova znamená předvečer všech svatých.
Halloween je esoterickým výročím (esoterismus je realizování moci
na někom jiném okultním způsobem). A esoterický svět ho definuje
takto: "nejmagičtější den roku, je novým rokem celého esoterického
světa." A také: "je to nejdůležitější svátek roku pro všechny
následovatele Satana."
Mgr. Marek Jarosz

Střípky
Možná tentokrát i střepy. Co člověk může zažít během jednoho
měsíce, kolik radosti , zklamání a neskutečné bolesti.
• 1. října, krásný podzimní den, atmosféra přímo svatební,
kostel svatého Jana Křtitele v Kroměříži překvapil svojí
důstojností a útulností, obřad přímo snový a potom zpěv, zpěv
malého děvčátka (tedy skoro slečny) Nikolky Vrtalové, velký
dík patří všem zpěvačkám,ale ten hlásek byl úchvatný
• 22.října - křest - pokřtít ve Svatém roce milosrdenství každé
dítě je krásná idea, avšak vysvětlovat přítomným, jak se mají v
kostele chovat, kde je oltář a k čemu slouží, co je to vlastně
křest nebo pokřtění dvanáctilétého dítěte bez přípravy, , jež
byl navíc doprovázen koncertem, kdy hlavním dirigentem byla
paní která za přítomné vše odsouhlasila a odmávala, to vše je
zlým snem snad každého křesťana. A tak jediná pozitivní věc
je křest dětí, modleme se za ně.
• 25.října, biřmování 45 mladých lidí v kostele svatého Mořice v
Kroměříži. Mladí lidé se poctivě připravovali celý rok na tuto
svátost.Kostel plný věřících, kteří byli přítomni této velké
události v životě křesťana. Přesto nelze zapomenout na slova
arcibiskupa Jana Graubnera, že jejich cesta teprve začíná a
jistě nebude lehká a bez překážek. Přejme jim hodně síly a
touhy být Bohu blíž. Z nezamyslické farnosti tuto svátost přijali,
k naší velké radosti, Vladimír Novotný a Tomáš Pavelka.
Blahopřejeme.
• 27.října, pohřeb, odchod každého člověka je bolestivý, o to
horší je, když vyhasne mladý život, nepředstavitelná tragedie
pro všechny, kdo zůstali a budou už pouze vzpomínat .
PS:
Internetové stránky jsou velice záslužná věc, každý však internet
nemá, mysleme proto na ty starší, kteří chtějí být také informováni.
Je to pro někoho možná stále se opakující, ale Rosa je zde více
než dvacet let, je škoda ji zrušit.Nebojte se s námi podělit o své
prožitky a dojmy, či postřehy a připomínky.
-bono-

Chvála Božímu milosrdenství
Horké počasí prázdninového léta, v němž jsme u kapličky i
na jiných poutních místech slavili Nanebevzetí Panny Marie, se
posunulo do teplého září, jež je u nás v Nezamyslicích krásnější pro
to, že se v našem kostele slaví svátek českého patrona, knížete,státníka
a mučedníka, svatého Václava.
Letos hostoval na pozvání našeho kněze, p. Marka
Jarosze, jeho přítel a krajan z Polska, dlouholetý duchovní správce
ze Švábenic, p.Jan Boguslaw Jonczyk. Mnoho z nás zná
p. Boguslawa z poutí na Jezírku z Víceměřic, z požehnání
svatováclavských oslav v našem kostele a pod. Ale po 13 letech
své služby Pánu Bohu v naší zemi, jsme mohli i my v kostele
sv. Václava slyšet výborný český jazyk z úst p. Boguslawa, jímž
velebil stvořitele a patrona české, moravské země, sv. Václava,
jehož odkaz vidíme nejen na zobrazení mučednické smrti na
obraze nad oltářem, ale také v literárních dílech a v hymnu "Svatý
Václave".
P. Boguslaw vyzvedl lásku svatého Václava k Bohu, vlasti
a především všeodpouštějící lásku k svému bratrovi, jenž najal
vrahy, aby knížete zavraždili; a věta :"TO TI BŮH ODPUSŤ,
BRATŘE!" vešla do církevních dějin.
A zvláště v tomto roce, kdy uctíváme lásku Božího
milosrdenství, je odkaz světce a bojovníka svým významem
jedinečný.
O pěkný průběh oslav se přičinil v sobotu 24.9.2016 i náš
bývalý kněz, p. František Foltýn, jež deset let vedl právě v tomto
kostele farníky, tedy i rodáky, k Pánu Bohu. A dnes je na pozvání
městyse přišel pozdravit jménem Spasitele.
Rovněž bych chtěla vyjádřit svůj obdiv k duchovní činnosti
pana jáhna Stanislava Horáka, který neúnavně slouží Pánu. Slova
díků směřují i k těm, kteří nádhernou květinovou výzdobou
znásobují zbožnost v kostelích i kapličkách. Jistě na tuto jejich
službu Pán Ježíš nezapomene.
V roce Božího milosrdenství ale sílí i působení zlých
mocností, aby národy od Boží lásky odtrhly! Je nutno se modlitbou
růžence zaměřit na úmysly víry a prosit o pomoc proti zlu svaté
v nebi i dušičky v očistci.
- Vaše Jaroslava-

KALENDÁRIUM
Mše sv. za zemřelé + pobožnost na hřbitově
Neděle 30.10.
10:30 – Dobromilice hody
15:00 – Nezamyslice – pobožnost na hřbitově + růženec
Pondělí 31.10.
17:00 – Tištín mše sv.
18:15 – Kovalovice mše sv. + pobožnost na hřbitově
Útery 1.11.
16:00 – Tištín – pobožnost na hřbitově
16:30 – Víceměřice – pobožnost na hřbitově
17:15 – Dobromilice mše sv.
18:30 – Nezamyslice – mše sv.
Středa 2.11.
15:45 – Mořice – pobožnost na hřbitově
16:15 – Tištín – mše sv.
17:15 – Nezamyslice – mše sv.
18:30 – Dobromilice – mše + pobožnost na hřbitově
12.11. v 15:00 - Mořice – Svatomartinský koncert
13.11v 11:00 - Mořice mše sv. hodová
3.-4.12.2016 – Nezamyslice – Duchovní obnova
Poslední
Poslední sluneční paprsky vítáš,
stromy je propouští na tvoji tvář,
ať sluncem zalitá či slzou slitá
užívá podzimu poslední zář.
Listí co popadá na hroby smetem,
vzpomínky necháme hluboko v nás,
listopad přichází, říkáme dětem,
všech svatých dušiček, když nastal čas.
- bono-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rosa,měsíčník farnosti
Nezamyslice,Tištín,Koválovice,Mořice,Víceměřice,DřevnoviceTěšice dopisovatelé z řad
farníků: -janko- Jan Košárek, -alko- Alice Košárková,-ota-Mgr.Bohumil Outrata, -bono-Bohuslava Novotná,JaFo- Jan Foltýn, -Mbau- Martina Bauerová, Mgr. Marek Jarosz, vychází v počtu 150 kusů výtisků

