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Nebojte se! Moc Kristova kříţe a vzkříšení je větší
neţ veškeré zlo, z něhoţ by člověk mohl a musel mít strach.
(Jan Pavel II.)
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohroţován!
A konečně, nebojte se
sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ţenám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes moţná více,
neţ kdy jindy.
Je nutné, aby zesílila jistota,
ţe existuje ten, kdo drţí v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se můţe plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.
(Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit práh naděje“, kterou vydalo
nakladatelství Tok)

Farnost Nezamyslice po třicetileté válce
Před nějakou dobou se mi do rukou dostala tabulka Farafarnost Tištín, kde se uvádí jména kněţí od roku 1648 do dnešních dnů,
je velice pěkně zpracována, uvádí i jména kaplanů, kteří zde slouţili a
vychází z farní kroniky z let 1898 aţ 1987. Chtěl jsem něco takového
vytvořit i pro Nezamyslice, a ač jsem dal p.Novotné seznam kněţí v
Nezamyslicích, musím tento seznam opravit.
Navíc se částečně podařilo zdokumentovat situaci na konci
třicetileté války a moţná budete překvapeni-okolí Nezamyslic bylo v té
době převáţně luteránské - Němčice-1582-luteránský pastor,1606 Daniel
Příhradský - luteránský pastor, Pavlovice -1590 - farář Michal, odpadl od
církve, duchovní správa byla obnovena aţ r.1784, v Tištíně luteránský
pastor Martin Holecius(1630). Příznivci Švédů ovšem katolíky nijak
nešetřili, vojska luteránů tím hůř. Situace pro katolíky byla natolik váţná,
ţe Olomoucký biskup v té době pobýval většinou mimo Olomouc ,část
kněţí dezertovala, někteří byli zabiti či mučeni.Oblíbeným sídlem biskupa
byl hrad Mírov , někteří byli v Polsku či na Hukvaldech. Mírov byl v té
době jako biskupský hrad nedobytný, čili skýtal bezpečí.V této situaci
zůstávaly Nezamyslice oázou katolické víry na střední Moravě a je aţ
zázrak, ţe toto období přeţily, po válce zde zbylo 30 domů-coţ nedává
obraz o obyvatelích, pod zápisem dům se skrýval statek, kde ţilo běţně
deset i více lidí, pod pojmem domek bylo obydlí kravičkářů, či rodiny
řemeslníků.
V matrice 1715-1784 je uveden seznam kanovníků do roku 1784,
kdy Josef II zrušil řád. Dochovala se jména -Jiří Benner 1619-1631,16331638 Hieremian Ridiger,1638-1639 Nicolaus Tuczina,1639-1643 Baltazar
Korus,1643-1644 Hieremian Ridiger,1644-1648 Baltazar Korus,16481658 Baltazar Korus z Tištína,1658-1666 Baltazar Korus z Nezamyslic,
i kdyţ po poţáru fary 1662 byl skoro jeden rok v Tištíně, Augustin
Karásek 1666-1671, Francis Geidowski 1671-1680. Joan Harasta-16801694,1694-1709 Josef Lichnovský-po něm ještě deset kanovníků do
roku 1784. Baltazar Arnošt Korus je z této skupiny nejzajímavější,
zaslouţí si svůj samostatný článek-nejenţe na příkaz biskupa prováděl
katolizaci Tištínské a Pavlovické farnosti(nebylo jiných kněţí), ale také
ovlivnil dnešní tvář Nezamyslic, zaloţil první matriku farnosti dne 14
dubna 1647, i kdyţ do ní psal aţ od roku 1648, určil pozemek na stavbu
fary a zámku. V roce 1663 byl zvolen převorem řádu a coby převor
pendloval mezi Nezamyslicemi a Olomoucem .O situaci během třicetileté
války se jiţ pracuje, nejsou sice přímo zápisy z Nezamyslic, ale hodně lze
vyčíst z taţení vojsk a zápisů v okolí.
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Hypotéza,teorie,zákon
V dnešní digitální době se s těmito pojmy setkáváme denně,v
televizi,novinách i na internetu a dnes i v digitálních dílech.Takţe
můţeme vidět vývoj vesmíru,dinosaurů i lidstva -je to velice
přesvědčivé,mnoho lidí uţ ţije v počítačovém světě,či ve světě hypotéz a
teorií.Realita je bohuţel jiná,hodně střímější a méně zábavná.Tomu,co je
nám předkládáno,chybí označení co je realita a co fikce.Lidé,i ti co se
označují za nevěřící,to bohuţel povaţují za realitu.Před časem jsem byl v
jedné diskusi slovně napaden člověkem,přesvědčeným o své
pravdě,který se ze mne snaţil udělat náboţenského fanatika a
tmáře,neboť jsem mu řekl,ţe mám jisté pochyby o Darvinově
teorii(nejsem sám,těch novějších teorií je uţ víc),nicméně se nedal nijak
přesvědčit-Darvinovy pěnkavy se za milion let vyvinuly do podruhů s
různými zobáky-důkazy to jsou.Ţádný z dostupných biologů mi ovšem
nedokázal říct,co ti ptáci ţrali ten milion let,neţ se vyvinuli.
Ale zpět k pojmům z titulku-co je hypotéza-jde o názor vědce nebo
vědátora ,který je subjektivní a nelze jej prokázat(uţ bratr Švejka,profesor
měl hypotézu a tvrdil,ţe uvnitř zeměkoule je ještě jedna a ta je větší........)
co je teorie-teorie na rozdíl od hypotézy má velkou míru
pravděpodobnosti a pro její podporu se hledají další důkazy,nicméně
nové poznatky ji mohou zcela vyvrátit.Co je to zákon-vědecké bádání
ukončené většinou matematikou-vzorcem(Ohmův zákon,gravitační
zákony,matematické a chemické zákony,fyzikální zákony všeobecně,v
genetice Mendelovy zákony-fuj,ale to byl mnich a farář!) On je ten
George Mendel,augustián z Brna uznáván v celém světě-u nás nějak
méně.Nicméně rozlišujte pokud opět uslyšíte slova-hypotéza, teorie
nebo zákon.
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V Božím hrobě
Zpráva obsahuje externí obrázky, kliknutím na tento odkaz je zobrazíte.

Při velkých úpravách vnitřních prostor našeho farního chrámu, v
roce 1939, došlo i na přestavbu staré sakristie.
Pan děkan František Kvapil, přišel s nápadem pořídit v této nevelké
prostoře se schody na kazatelnu a do oratoře v kapličce sousední budovy
kláštera, tolik potřebný k adoracím ve dvou dnech Velikonoc. No a
vzpomínka na povinnou dvouhodinovou sluţbu, strávenou vkleče na
kolenou, patří k těm nejhorším z mých počátků ministrování.
To víte, starší kluci se této sluţbě dovedli vţdy nějak vyhnout. A tak
jednoho odpoledne mě Blaţa a Jarek navlékli do dlouhé komţe a
rochetky, zavedli řezbou zdobenými dveřmi do dosud nepoznané do
přítmí a dýmem plápolajících svící ponořeného prostoru a v úzkém
oblouku vchodu do výklenku hrobky donutili k pokleku na kamenný práh

před řadou omamně vonících květináčů kvetoucích hyacintů. " A tady
budeš aţ do vystřídání!" zdůraznili a zmizeli. Byla ve mně malá dušička.
To neznámo kolem, těţká vůně květin, dýmem prosycený vzduch,
občasné zapraskání stárnoucího dřeva a zoufalý křik neznámého
opeřence, zbloudilého pod klenbou kostela. Nejraději bych utekl. Strach
před prostornou chrámovou lodí, ponořené do šera nastávajícího večera,
mě nutil dál bolestivě klečet a drmolit šeptem známé modlitby. A tu
najednou, tajemné vrznutí kliky a šouravé kroky po schodech kolem
kazatelny dolů. Cítím studený pot na zádech. S výkřikem jsem uvítal
dotek bledých, kostnatých prstů na rameni. Ztišil mě teprve známý fialový
závoj a tichý hlas ctihodné sestry Juliany. " Uţ je pozdě, utíkej domů!"
Ještě nikdy jsem tak neupaloval od kostela domů, jako tentokrát.
- OTA-

Trocha stříbra
„Rabíne, co si myslíš o penězích?“ptal se jeden mladík učitele.
„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „Co vidíš?“
„Vidím nějakou ţenu s děckem,vůz taţený koňmi a vesničana, který míří
na trh.“
„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla.Co vidíš?“
„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe, samozřejmě.“
„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze
skla. Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí sebe sama.“
Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, ţe
se dívají „ven“, a přitom přemýšlejí jen sami o sobě. Nedovol, aby se
okno tvého srdce stalo zrcadlem.
Bruno Ferrero
Nejen pro děti
Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle
něj se posadil dědeček a začal psát dopis. V jednom okamţiku se ho dítě
zeptalo: „Dědo, co to děláš? Sepisuješ příběhy, které jsme spolu proţili?
Není to náhodou vyprávění o mně?“
Dědeček přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl: „Píšu o tobě, o tom
není pochyb.
Důleţitější neţ slova je však tuţka, kterou pouţívám. Líbilo by se mi,
kdyby ses jí podobal, aţ vyrosteš.“ Vnuk se na tuţku zvědavě podíval,
ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se: „Co je na ní tak výjimečného?“
Dědeček odpověděl: „Záleţí na způsobu, jak se na věci díváš. Tuţka má
pět vlastností, které, pokud si je
dokáţeš v ţivotě udrţet, z tebe udělají člověka ţijícího v pokoji se všemi.“

První vlastnost:
Můţeš dělat velké věci, ale nikdy nezapomeň, ţe existuje ruka, která
tvoje kroky řídí. Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vţdycky povede podle
své vůle.
Druhá vlastnost:
Občas musíš přestat psát a pouţít ořezávátko. Způsobí sice tuţce trochu
utrpení, ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíţ schopný vydrţet
bolest, protoţe z tebe udělá lepšího člověka
Třetí vlastnost:
S tuţkou máme vţdycky moţnost pouţít gumu a vymazat, co jsme
napsali špatně. Ani ty nezapomeň, ţe Bůh je odpouštějící a milující a ţe ti
dopřeje vymazat tvé hříchy, budeš-li jich litovat a chtít se napravit
Čtvrtá vlastnost:
Vţdycky po ní zůstane čára. Stejně i ty bys měl vědět, ţe všechno, co v
ţivotě uděláš, zanechá stopu. Snaţ se tedy být si vědom všeho, co
děláš.
Pátá vlastnost:
Na tuţce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj
neustále o to, co se děje ve tvém nitru.
Zpracováno podle knihy
Další příběhy pro uzdravení duše,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Převzato z www.deti.vira.cz
Kalendárium
 Nezamyslice – mše sv. v týdnu budou slouţeny v kapli na faře.
 Nezamyslice – kaţdý pátek adorace v 16.00 hod. Adorace bude
začínat vţdy v tichu a po ní bude modlitba růţence. Vţdy bude moţnost
svátosti smíření.
 Kaţdou 2. neděli v měsíci bude mše sv. rodinná s liturgickými texty pro
děti.
Prosíme, Pane, za nového pomocného biskupa, dej, ať se jím stane
ten, kdo se ti líbí svatostí ţivota a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou
horlivostí a láskou.
 V postní době adorujeme trpícího Jeţíše Krista při poboţnosti kříţové
cesty.

Srdečně Vás zveme k účasti. V Nezamyslicích pravidelně v kaţdou
neděli před mší sv. v 8:30.
Páteční poboţnosti v postní době začínáme v Nezamyslicích v 16:00
hod. tichou adorací, a po mši sv. se budeme modlit korunkou k Boţímu
milosrdenství.
Zpověď předvelikonoční
Května neděle 9.4.2017
14:00 – Tištín – P. Strogan
14:00 – Kovalovice – P. Kaliciak, P. Jarosz
15:00 – Nezamyslice - P. Strogan, P. Kaliciak, P. Cynarski, P. Jarosz
16:30 – Dobromilice - P. Strogan, P. Kaliciak, P. Cynarski, P. Jarosz

POŘAD BOHOSLUŽEB - VELIKONOCE 2017
SOBOTA 8.4.2017 – 18:00 - Koválovice
KVĚTNÁ NEDĚLE 9.4.2017
7:30 – Tištín, 9:00 – Nezamyslice,10:30 – Dobromilice
ZELENÝ ČTVRTEK
16:00 – Tištín,17:30 – Nezamyslice,19:00 – Dobromilice

VELKÝ PÁTEK
15:00 – Dobromilice,16:30 – Tištín,18:00 – Nezamyslice
BÍLÁ SOBOTA
18:00 – Dobromilice,20:15 – Nezamyslice
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7:30 – Koválovice,9:00–Nezamyslice,10:30–Dobromilice,10:45 -Tištín
Pondělí velikonočního oktávu
7:30 – Tištín,9:00–Nezamyslice,10:30–Koválovice,10:45 -Dobromilice

Připravované akce
Neděle 7.5.2017 – Víceměřice – hody
Pátek 9.6.2017 – Víceměřice - Noc kostelů
Neděle 11.6.2017 – Koválovice – hody + 1 sv. Přijímání
Neděle 11.6.2017 – Dobromilice – hody
Sobota 17.6.2017 – Olomouc – svěcení jáhenské
Sobota 24.6.2017 – Tištín – 130 let hasičů
Sobota 1.7.2017 – 11:00 mše sv. – Sjezd rodáků
Neděle 2.7.2017 – 10:00 – Tištín hody, 300 let výročí kostela
Neděle 9.7.2017 – pouť Tištín – Křtiny
Úklid v kostele
1.4. Melduška – Meldušková T.
8.4. Špíšková M. Ţvátorová
15.4. Burgrtová J. – Cypriánová
22.4. Kouřilová L. – Benešová M.
29.4. Mullerová
6.5. Šebková –Luţná J.

Vzpomínka na ranní mše na svátek svatého Matěje
Psal se rok 2010, hustě sněţilo uţ několik dní a důstojný pán Mgr.
Miroslav Hřib chtěl vyjet na pouť do Prahy, a tak se konala mše svatá 25.2.
uţ v 5 hodin ráno. Byla jsem jiţ před pátou přede dveřmi fary, ale kde nic tu
nic. „Ţe bych se spletla“, bylo to jako v zimní pohádce, velké sněhové
vločky násobily svou krásu ve světle ţárovek, aby pak jemně dopadaly na
střechy všech budov, zemi a také na mou osobu. Náhle se za rohem
zákristie objevil Leoš, ministrant a byl konec pochyb. Usmíval se :„Já jsem
byl vzhůru, ale odhazoval jsem sníh.“Brzy se ukázaly další dvě farnice, pí
Mlčáková a pí Tichá se svou tříkolkou; ihned jsem jim šla na pomoc,
protoţe v tom únorovém sněhu se nedalo jet. A to uţ přišel i pan Outrata a
konečně se rozsvítilo i nahoře, důstojný pán byl vzhůru také. Bylo nás pár,

pí Pecinová např. pobývala v Praze a ten sníh byl skutečně nepříjemný, i
kdyţ krásný, znáte to. Oslavili jsme sv. Matěje na faře eucharistií. O rok
později jsem byla na této mši svaté pouze s panem Outratou, jiným to
z různých důvodů nevyšlo. Vzpomínám ráda na všechny ranní mše svaté,
ale zároveň i se smutkem. Vţdyť několik ctitelek Pána Boha, tedy i
mariánských, uţ není mezi námi. Jistě ale se těší na věčnosti z Boţí
přítomnosti.
Vaše Jaroslava
Mše svatá za živé i zemřelé členy Živého růžence
Včera, na první mariánskou sobotu po popeleční středě, se konala
v příjemném prostředí v kapli na faře mše svatá za ctitele i ctitelky Panny
Marie, ţivé i ty, kteří nás předešli na věčnost. Čtení nám přednesla pí
Šebáková, přímluvy se za nás pomodlila pí Meldušková , a já s pí
Mullerovou jsme odnesly panu faráři obětní dary. Spolu s ministranty a
naším hostem, pí Seluckou z Dobromilic, jsme v myšlenkách modlitbou
vzpomínali na své blízké a přátele. Děkujeme Mgr. P. Markovi, ţe nám
takové pěkné setkání umoţnil.
Vaše Jaroslava
Modleme se
Ano, modleme se za děti, které se připravují v naší farnosti k prvnímu
svatému přijímání. Modleme se i za jejich rodiče a za nás za
všechny…Je krásné přivést děti k prvnímu svatému přijímání, ale je také
třeba ukázat dětem, jak se mají v kostele chovat, ţe se v kostele nejí,
neţvýká, ţe by neměly mít ruce v kapsách, nemluvit sprostě. To co lze
prominout malým dětem, na to by se u starších mělo upozornit jako na
nevhodné a hlavně jít dětem příkladem. Kostel není ulice, škola nebo
dům, ale svatostánek. Nestačí děti přivést na mši, měli bychom jim
ukázat lásku k Bohu, aby se do kostela vracely i po prvním svatém
přijímání. Moţná by nebylo ke škodě zavést základy slušného chování
jako předmět uţ ve škole. Chování mezi lidmi má trhliny, nejen v kostele,
coţ bychom neměli svádět na dnešní dobu a společnost. Všechno je
v lidech a o lidech.
Krásné, sluncem prozářené svátky velikonoční, proţité s láskou k Bohu i
k lidem přeje
- bono-

