Zpravodaj farnosti Nezamyslice a Tištín

BŘEZEN 2017

Postní doba je pro křesťany přípravou na nejdůležitější křesťanské
svátky. Utrpení, bolest, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista přineslo
spásu pro každého člověka. Ježíš proto přišel na svět, aby zemřel na
kříži a zmrtvýchvstal. Díky tomu brány nebe, které byly zavřené pro hřích
dědičný prvních rodičů, otevřely se pro každého člověka, který touží po
spáse.
V postní době adorujeme trpícího Ježíše Krista při pobožnosti křížové
cesty.
Srdečně Vás zveme k účasti.
V Nezamyslicích pravidelně v každou neděli před mší sv. v 8:30.
V Tištíně v sobotu v 16:30 a v Koválovicích v neděli v 7:00 před mší sv.
Páteční pobožnosti v postní době začínáme v Nezamyslicích v 16:00
hod. tichou adorací, a po mši sv. se budeme modlit korunkou k Božímu
milosrdenství.
Mgr. Marek Jarosz

Povídky
Milí moji, už sedmý rok trávím pod střechou Domova pro seniory v
sousedních Víceměřicích. Já nebyl zvyklý na "nicnedělání“. Pilně
zaměstnával klávesnici počítače a během těch let se podařilo vytvořit
padesátku povídek o „hastrmanech" na Hané a v Hané.
Při jedné návštěvě farního kostela mi padlo do oka několik vyrytých
monogramů v zaoltáří. Poznal jsem, že je to dílo bývalých ministrantů,
kluků, kteří hodiny a hodiny věnovali službě před oltářem, doprovázeli
zemřelé a vítali narozené. Tu mě napadla myšlenka, připomenout jejich
jména a v několika povídkách zachytit a vyzvednout jejich zbožnost před
oltářem i jejich přirozenou klukovskou nezbednost mimo něj. Plán na
vydání knihy "Kluci před a za oltářem" bohužel nevyšel. Přijatelný
nakladatel se nenašel. Tak se zrodil nápad. Každé číslo oblíbené ROSY

obohatit o jednu z nich. Váš zájem o četbu a úsměv na tváři mi bude
největší odměnou.
POPRVE A NAPOSLED!
Za mého mládí kde který kluk toužil po ministrantské komži. Občas se
mohla vynechat nějaká hodina ve škole, občas to byla nějaká kačka při
svatbě, pohřbu či křtu a sem tam i nějaké to cukroví při svatbě.. Jenže
mnohým to nedovolili rodiče a ty, co nezvládli " konfiteor a další latinské
odpovědi, ty nepustil pan děkan k oltáři.
Zemřelý M .K.,pan profesor Klučka, na své první a poslední ministrování
vzpomíná takto: „Jednoho rána jsem se vrátil z kostela, kde jsem dneska
poprvé ministroval. Na našem dvorečku, za dřevěnými vrátky stál malý
vůz, u ojete kravka Stračena a nahněvaný tata." „Kdes byl ? " zahřměl
silným hlasem. „V kostele, ministrovat“ odpovídám tiše. „Ale dostal jsem
padoš! " „ Ten dé mamě!Je v kuchyni, a hneď se vrať!“ Sotva udělám
krok ze dveří, padla první rana bičem na hřbet. Bolestný výkřik zastavil
druhé šlehnutí. A kdyby můj křik nepřivolal mamu, byly by padly další
rany." „Já tě dám miništranta. To bylo naposled! Rozumiš!!!"
-OTA-

Informace ze Svatého Hostýna


Srdečně zdravíme ze Svatého Hostýna, chtěla bych Vás pozvat na pouť
moravských
Maticí,
která
se
uskuteční
v neděli 2.4. 2017 na Velehradě. Pokud budete mít čas a možnost rádi se
s Vámi na pouti potkáme.

·

Dále bychom Vás chtěli požádat o pomoc s připravovaným kalendářem pro
rok 2018. Pokud vlastníte fotografie z posledních let, pořízené u nás na
Svatém Hostýně … jaro, léto, podzim, zima, ale i momentky z akcí (krojované
průvody, slavnostní mše sv. atd) a jsou v tiskové kvalitě 300 dpi při velikosti
13x18 cm zašlete nám je na adresu matice@hostyn.cz.
Výběr fotografií provede redakční rada Listů svatohostýnských a vybrané
fotografie
budou
použity
k
ilustraci
stolního Kalendáře
Matice
svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně pro rok 2018.
Jedinou odměnou bude zveřejnění jména fotografa, který zasláním fotografií
současně
souhlasí
s
jejich
publikováním.
Při výběru budeme dávat přednost fotografiím "na výšku" anebo takovým, ze
kterých se dá tento formát oříznout.
Děkujeme!!!



Máte možnost uhradit členský příspěvek pro rok 2017 prostřednictví
bankovního převodu nebo přes důvěrníka z Vaší farnosti. Za Vaše finanční
příspěvky i dary upřímně děkujeme. Budou použity k financování úprav
na Svatém Hostýně.
č.účtu: 13430691/0100
V.symbol: členské číslo
S.Symbol: 1




Děkujeme!
Se srdečným pozdravem a přáním požehnaných dní
Lenka Kocurková

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky
Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička, který před dvěma týdny dovršil
věk 75 let, byl ke dni 1. února 2017 zproštěn úřadu. Podle prohlášení
tiskového střediska Svatého stolce papež František přijal rezignaci,
kterou biskup Hrdlička ve shodě s kanonickým právem podal v
uplynulých měsících.
Jako světící biskup slouží Mons. Hrdlička v olomoucké arcidiecézi od
roku 1990: jmenován byl 17. března a biskupské svěcení přijal 7. dubna,
za biskupské heslo si zvolil citát z Janova evangelia Vos dixi amicos
(„Nazval jsem vás přáteli“). Kněžské svěcení přijal roku 1972, působil v
duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynčice, Maletín a
Mírov, byl správcem farností Liptaň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. Josef
Hrdlička je znám také jako autor duchovní literatury, překladatel poezie a
autor řady písní v Kancionálu.
Žádost o jmenování nového pomocného biskupa už podle svých slov
arcibiskup Jan Graubner do Vatikánu odeslal. „Počítám s tím, že vyřízení
bude nějaký čas trvat. Tento čas je dobrou příležitostí k modlitbě. Prosím
vás tedy o modlitbu za šťastnou volbu nového biskupa,“ píše olomoucký
arcibiskup v posledním čísle diecézního oběžníku a dodává: „Doufáme,
že i po uvolnění z úřadu otec biskup Hrdlička zůstane mezi námi a bude
navštěvovat farnosti. Proto mu přejeme ještě hodně sil a zdraví.“
Podle kanonického práva podávají biskupové papeži zřeknutí se úřadu
po dovršení 75. roku života.

František vysvětluje dětem, jak se volí papež
Kardinál, kterého zvolí konkláve za papeže, nemusí být nejchytřejším ani
nejrychlejším ze všech. Je ale člověkem, kterého chce Bůh pro svou
církev. Řekl to v neděli papež František při návštěvě římské farnosti
Santa Maria Josefa, během níž vysvětloval dětem průběh konkláve.
Při nedělní návštěvě římské farnosti Santa Maria Josefa vysvětlil
František dětem, jak se volí papež. Zaměřil se přitom na úlohu člověka i
Ducha svatého během volby římského biskupa. Dialog i s dětskými
odpověďmi přinášíme v plném znění.
Chlapec jménem Alessandro se zeptal: „Proč ses stal papežem?“
František odpověděl: „Protože jsou zde ‚viníci‘. Jedním z nich je tento“
(ukazuje na kardinála Valliniho, římského vikáře, děti se smějí). „Víš totiž,
jak se volí papež? Vysvětlím ti to. Víte, jak se někdo stane papežem?
(‚Ne,‘ odpovídají děti). Musí člověk platit za to, aby se stal papežem?
(‚Ne!‘) Ale jestliže někdo zaplatí opravdu hodně, nakonec ho udělají
papežem? (‚Ne!‘) Ne. Stane se člověk papežem losem? (‚Ne!‘) Ne,

nelosuje se. A co se dělá? Kdo volí papeže? Dobře si to rozmyslete: kdo
to je? (‚Kardinálové,‘ odpovídají děti). Kardinálové. A otec Agostino Vallini
je kardinál, je římský vikář, a on byl mezi těmi 115, kteří se shromáždili k
volbě papeže. Je to jasné?“
„A tito se shromáždí,“ pokračoval František, „mluví spolu, přemýšlejí…
‚Popřemýšlejme nad tímto nebo oním člověkem, ten má jednu výhodu,
druhý má jinou…‘ a přemýšlejí. Ale především – a to je nejdůležitější věc
– se modlí. Je to jasné? Tito lidé jsou v klauzuře, to znamená, že tam
nemohou mluvit s lidmi zvenku. (…) Mluví spolu o tom, co dnes potřebuje
církev, a že k tomu je lepší osobnost s tímto nebo oním profilem; jsou to
všechno lidské úvahy. A pak Pán posílá Ducha svatého a Duch svatý
pomáhá ve volbě. Pak dá každý svůj hlas, spočítá se to, a ten, kdo má
dvě třetiny, je zvolen papežem.“
„Jak vidíte,“ řekl dále František, „je to proces složený z mnoha modliteb.
Neplatí se, neexistují zde mocní přátelé, kteří by někoho ‚protlačili‘, ne,
ne. Zeptám se vás takto: kdo je nejdůležitější osobou z té skupiny, co volí
papeže? Dobře si to rozmyslete. Kdo je to? (jeden chlapec odpovídá:
‚Papež.‘) Ne, papež ještě není zvolený. (Někteří volají: ‚Bůh‘). Bůh, Duch
svatý, který skrze volbu vybírá papeže. Ten, kdo je pak zvolen, možná
není nejchytřejší, možná není nejrychlejší ve vyřizování věcí, ale je to ten,
kterého Bůh chce pro tento moment církve. Je to jasné? (‚Ano!‘
odpovídají děti)“
František se pak zeptal dětí: „Zeptám se vás na jednu věc, ale dobře si to
rozmyslete. Při volbě, kde mě zvolili papežem, nás bylo 115. Zeptám se
vás: kdo byl nejchytřejší z těchto 115? (‚Ty,‘ říkají děti) Ne! (Jiní
odpovídají: ‚Všichni!‘) Ne. Někdo větší. (‚Bůh,‘ volají). Bůh. Bůh je sto
šestnáctý. Ten, kdo je zvolen, nemusí být nutně nejchytřejší. Rozumíte?
Jsou tam chytřejší lidé než on, ale Bůh vyvolil jeho. A stejně jako u všech
ostatních věcí v životě, čas jde dál, papež musí zemřít jako všichni nebo
jít do důchodu, jako to udělal velký Benedikt XVI., protože neměl dobré
zdraví. Přijde další, který bude jiný, odlišný, možná bude chytřejší, nebo
méně chytrý,to se neví. Ale ten další přijde stejným způsobem: zvolený
ze skupiny kardinálů ve světle Ducha svatého. (…)“
Lepší být ateistou než pokryteckým katolíkem, řekl papež František
Papež František opět pálí do vlastních řad. Ve čtvrtek prohlásil, že je
lepší být ateistou než pokryteckým katolíkem. A takových lidí je podle něj
v řadách katolické církve mnoho. Další kritiku církve pronesl František ve
čtvrtek během soukromé mše ve své rezidenci.
„Je skandální, když někdo říká jednu věc a dělá jinou. To je dvojí život.
Jsou tací, kteří říkají: jsem zapálený katolík, vždy chodím na mše. Část z
nich by ale měla zároveň říkat: můj život je nekřesťanský, neplatím svým

zaměstnancům dostatečné mzdy, vykořisťuji lidi, zabývám se špinavým
byznysem, peru peníze a vedu dvojí život,“ prohlásil papež podle Rádia
Vatikán.
„Mnoho lidí žije takovým způsobem a vyvolává tak skandály. Lidé si pak
říkají - pokud je ten člověk katolík, bylo by lepší, kdyby byl ateistou,“
dodala hlava katolické církve. Papež František kritizuje pokleslé chování
některých představitelů katolické církve už od svého zvolení v roce 2013.
Krátce po něm vyzval věřící, aby ateisty, kteří činí dobro, považovali za
dobré lidi. Kritizoval ale materialismus, který podle něj hýbe světem a
který považuje za příčinu mnoha zla na Zemi.
Poslal –janko-

Záhada korunovace obrazu
Na obraze p.Marie v kostele v Nezamyslicích si možná všimnete
korunek na hlavě p.Marie a Ježíška-zajímalo mne, od kdy tam vlastně
jsou.V roce 2011 zveřejnily Listy Svatohostýnské (2/2011), ke stému
výročí korunovace, na straně 8 článek,který objasňuje korunovaci obrazů
a soch v našich zemích.
První doložená korunovace je z roku 732 papežem Řehořem III,
v roce 848 druhá papežem Řehořem IV. Korunování poutních obrazů a
Mariánských soch bylo ustanoveno v katolické církvi v roce 1630 na
podnět markýze A.Sforzy Palavicena,který založil pro tento účel nadaci.
Po potvrzení této nadace papež Urban VIII pověřil vatikánskou kapitulu

rozhodováním a schvalováním korunovace nejvýznamějších mariánských
obrazů a soch. Podle papeže byl předpokladem korunovace dlouhodobý
věhlas obrazu, podložený vyslyšenými modlitbami, který věřící širokého
okruhu uctívali jako zázračný. Ještě za života Palaviceny proběhla první
ze třinácti korunovací v římských kostelech. Pouze se souhlasem
vatikánské kapituly byly potom korunovány obrazy a sochy v
nejslavnějších poutních místech-v roce 1717 na Jasné Hoře .Obrazů
slavně korunovaných bylo v roce 1912 na celém světě asi 238,v Polsku
31.Výsady korunovace v českých zemích se dostalo jako první milostné
soše Panny Marie Svatohorské na Svaté Hoře u Příbrami v roce 1731korunovace byla schválena vatikánskou kapitulou a potvrzena papežem
Klementem XII. V roce 1732 proběhla korunovace na Svatém Kopečku u
Olomouce,v roce 1736 v augustiánském kostele sv.Tomáše v Brně,výročí
korunovace Svatohostýnské Madony jsme oslavovali v roce 2011,byla
korunována v roce 1911.
K Nezamyslicím - k roku 1691 je zpráva,že při vyloupení kostela si
zloději korunek na obraze p.Marie Pasovské nevšimli a tyto jsou na něm
dodnes.
Tenkrát byl ve funkci faráře kanovník Francis Geidowski. Záhada je
také,proč byl milostný obraz panny Marie Pasovské přenesen ze
Svatého Kopečku právě do kostela v Nezamyslicích - kanovníkům
lateránským nešlo jejich přání odmítnout? Kdo to zařídil? Převor Augustin
Karásek, dříve ve funkci kněze v Nezamyslicích, či Hiremias Ridigerus,
jeho předchůdce, či ještě dříve Baltazar Korus - farář a později převor?_
Otázky zůstávají-nicméně to svědčí o silném Mariánském kultu u
nás! A možná jsme byli my ti první v naší vlasti?
Listy Svatohostýnské-článek zkrácen.
Jafo 2017

Předjarní svátky Panny Marie
Pán Ježíš si přeje,aby stále v celém světě stoupala úcta k Matičce
Boží,která s láskou přijala do své náruče Božího Syna,aby bolestnou
smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním spasil všechno lidstvo naší
planety. Zjevení Panny Marie Lurdské jsme na faře oslavili již den
předtím, tedy 10.2.2017,aby důstojný pán, Mgr.P.Marek Jarosz,měl
možnost v naší integrované farnosti sloužit mši sv. k poctě
Neposkvrněného početí Panny Marie ještě i v jiné lokalitě .
A protože je letos sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě,oslavili
jsme tuto krásnou mystickou skutečnost 13.února.Důstojný pán při obou
sv.mších sloužil k Boží poctě v albě, ozdobené výšivkou Panny Marie
Lurdské.Mši svatou doplnil důstojný pán ještě pobožností k Nejsvětější
svátosti oltářní a jejím požehnáním.
Na závěr mše svaté zazpíval důst. pán líbezné "Bavorské litanie" v
alternaci jejich obou verzí. Byla to velmi pěkná pobožnost a rovněž
přítomnost zdejších i dobromilických farníků byla vynikající.Věřím,že
Panna Maria bude za všechny přítomné i jejich přátele a rodiny

orodovat se sv.Josefem, sv.Václavem a všemi svatými v nebi u svého
Božího Syna!
Vaše Jaroslava

Zdá se ,že se ledy hnuly
Zdá se, že ledy se hnuly. V sobotním vysílání Českého rozhlasu
z Brna jsem se dozvěděl, že konference našich biskupů projednává velmi
vážně otázku dosud trvajícího zákazu svatého přijímání pro rozvedené a
znovu sezdané katolíky. Víra v naději na rozumné a citlivé řešení této
otázky byla ještě posílena při sledování slavnostní mše sv, vysílané TV
NOE, organizované Přípravným výborem Fóra mládeže na závěr
týdenního projednávání vážných problémů v životě mladé generace.
Jejich návrhy pro celostátní sněm mládeže byly přijaty bouřlivým
potleskem stovek přítomných věřících.
-ota-

Výzva.....
Pozorně jsem si v únorovém čísle přečetl příspěvek „Církevní praxe je
nelidská“, protože já sám se před několika lety v podobné situaci ocitl.
Po sedmnáctiletém spokojeném a dobrém manželství odešla máma za člověkem,
který ji obdarovával lesklým šmukem a drahými hadříky.
Po příchodu do naší farnosti a důvěrně známého prostředí farního kostela,
zvídavé pohledy, především starších žen mě přiměly k tomu, abych se při dalších
návštěvách tulil nenápadně v koutku kůru k chladné stěně, kdepak odvaha sejít dolů,
případně na mé dlouholeté místo na židli v zaoltáří. Připadal jsem si jak prašivá ovce
odháněná svými družkami od napajedla. Jsi rozvedený nesmíš ke stolu Páně!
Naštěstí přišel mladý, ale rozumný a lidský kněz a po několika rozhovorech, životní
zpovědi a absolvování kurzu pro laické pomocníky nejen, že jsem radostně mohl
přijímat Tělo Páně, nýbrž dokonce neděli co neděli jej roznášet nemocným farníkům.
Ale po několika týdnech mi poťouchle, šeptem položila jedna "zbožná" žena otázku:
„Jak to, že jste rozvedený a chodíte k přijímání?" Kde zůstalo u této ženy, patřící do
skupiny těch, kteří jsou schopni z kostelů a od oltáře vyhnat desítky skutečných
věřících, jádro
křesťanství,
milosrdenství,
odpuštění
a
láska.
-OTa-

Upřesnění některých článků II
Rosa-prosinec 2016, Osudy křížů
Dřevěné kříže,vesměs z dubového dřeva se stavěly již odedávna na
rozcestích,místech nešťastných událostí nebo hrobů z válek.Dub byl coby materiál
poměrně dostupný,odolával podnebí a byl i finančně méně náročný v době
nedostatku peněz u nižších vrstev obyvatel,tedy selského stavu.Dřevěné kříže se
stavěly také u vesnických kostelů jako upomínky na biřmování,návštěvy biskupů
,požáry,válečná neštěstí či epidemie.Podmínkou postavení byl také závazek,která
rodina či obec se o kříž bude starat a provádět jeho opravy.V našem okolí se
objevovaly kamenné kříže do doby baroka sporadicky,byly příliš finančně náročné.
Ke kříži z roku 1847 lze pouze dodat,že na žádost faráře Votkeho
postaven určitě nebyl,kněz Josef Votke se narodil v roce 1843 a měl tehdy čtyři
roky.V době zhotovení tohoto kříže byl v Nezamyslicích knězem Alois Jelec(18441866).Toto tvrzení si lze ověřit na hlavním kříži našeho hřbitova,kde je uvedeno
datum narození Josefa Votke i datum jeho úmrtí.

Mimochodem,ostatky Josefa Votke jsou uloženy na našem hřbitově. Kříž byl
přemístěn na Malý trávník za faráře Tomáše Hájka v roce 1895.Josef Votke byl
knězem u nás pět let od roku 1896 do roku 1901,kdy zemřel.
Pravda je, že na poslední místo na trati padělky byl přemístěn za faráře Rudolfa
Hrdličky a stojí tam dodnes,i když by potřeboval malinko údržbu.
Byl jsem u něj loňský rok,je stále obrovský obklopený vzrostlými stromy a nedostupný
po většinu roku.Stojí za návštěvu,ale pouze když mrzne,jinak se k němu
nedostanete.K návštěvě tohoto kříže mne vyprovokoval náš současný starosta,který
se tam byl podívat a když jsem se já vrátil,neměl jsem ho vůbec rád.Tak od bláta
jsem snad ještě nebyl!
Jafo 2017

Plánujete dovolenou?
MY plánujeme FARNÍ TÁBOR
vol.VII
pá 28.7. - ne 6.8.2017
(termín bude upřesněn dle časových možností vedoucích)

a kam se podíváme?

No do Břežan!
(opět na místě činu)
Přihlášky od konce března v kostelích či u vedoucích:
Vladimíra Novotného (605 006 898; rimidalv197@gmail.com)
Kláry Novotné (728 089 134; klara.rita.novotna@gmail.com)
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