Drazí přátelé,
děkuji za možnost, vás pozdravit také touto cestou. Nacházíme se
těsně před Vánoci a tak bych chtěl ještě zdůraznit důležitost a
význam Adventní doby – jakožto připomenutí si přípravy na
příchod Mesiáše. Otázkou ovšem je, zda vnímáme Vánoce v jejich
samotné podstatě – tedy jako připomenutí si příchodu Ježíše
Krista (Boha) mezi nás!?
Doba přípravy je doba radostného očekávání, ovšem v postoji
střídmém, bdělém a koncentrovaném! Tedy nenechme se prosím
oblbnout tím, že když si např. vyloupnu sladkost z tzv. „adventního
kalendáře“, tak se připravuji na Vánoce. Příprava se přeci týká
především našeho nitra, což se ale přímo úměrně odráží i v
tělesném postoji. Proto se doporučuje odříkání, dobré skutky,
ochota, usmíření a vzájemné odpouštění si.
Takovýto zbytek uvědomělého ADVENTU a v jeho důsledku
skutečně intenzivní prožitek z připomenutí si příchodu Krista,
našeho Spasitele a Pána vám všem z celého srdce přeji, vyprošuji
a žehnám.
+P.Marek F. Glac
A co my?
Malé farní společenství, při nejmenší kapličce v naší
farnosti? I když v nelehkých podmínkách a pod neustálým tlakem
chorob a potíží i našeho vysokého věku, jsme prožívali stejně jako
vy v kruhu svých rodin, období příprav na nejkrásnější sváteční
dny v roce.
Denně nás hlas malého zvonku v pozdním odpoledni svolával do
kapličky sv. Anny, pod vysokými stromy parčíku našeho domova,
abychom tu, desátkem růžence a písní poděkovali Nebeské
královně za přijatá dobrodiní, útěchu, posilu i ochranu, pomodlili se
společně večerní modlitbu, vzpomenuli na naše zemřelé a
závěrečnou písní se svěřili do ochrany svého Anděla-strážce.
V nastalém adventním období, neděli co neděli, jsme
zahajovali společnou pobožnost zažehnutím svíce a písní naděje
na příchod Spasitele. Je to neuvěřitelné, ale bylo tomu tak : na29
setkáních bylo přítomno 261 uživatelů a modlitbám věnováno
téměř padesát hodin. Na otázku, zda je to málo, si může najít
odpověď každý sám.

Požehnané svátky vánoční vám i vašim rodinám přeje OTA.
Bohumil Outrata
Naše farnost
Většina z Vás zaznamenala změnu, která nás v letošním roce
potkala. Po dvou letech z naší farnosti odešel Mgr. Marek Jarosz a
na jeho místo nastoupil pan farář Mgr. Marek František Glac. To
však není jediná událost. S příchodem nového kněze bylo potřeba
upravit prostory na faře, nejen byt, ale i vjezd, zahradu a dvůr.
Mnozí měli možnost vidět terénní úpravy, když přicházeli na farní
sklepy. Příjemná atmosféra se skleničkou vína a skvělou muzikou.
Jak jistě víte, jsme farností aktivní. Za uplynulý půlrok se toho
hodně událo.
Na začátku měsíce července podnikla tištínská a naše
farnost pouť do Křtin. Potom následoval farní tábor, který již po
sedmé pořádali naši mladí vedoucí, tentokrát opět v Břežanech.
Skoro třicet dětí a osm vedoucích využilo příjemného prostředí a
veliké laskavosti sester Hedviček. Nutno dodat, že přibývá dětí
z širokého okolí a je úplně jedno, zda jsou věřící či nevěřící,
rozhoduje včasná přihláška. Letos by se naplnily tábory hned dva,
bohužel na rozdíl od dětí vedoucích nepřibývá. Tak zase za rok!
V měsíci srpnu se konala tradiční Velká pouť ke kapličce
Panny Marie Pomož za účasti krojovaných, kteří v průvodu nesli
sochu od kostela ke kapličce. Následovala v měsíci září Malá
pouť, které se zúčastnilo hodně věřících. Neodmyslitelnou součástí
Svatováclavských slavností je hodová mše svatá za účasti
hanáků.
V měsíci říjnu a listopadu to potom byla naší mládeží
pořádaná CROSSNA, spolčo pro mládež, na ukončení
křesťanského roku Církevní silvestr, tentokrát v Brodku u
Prostějova; téma bylo Předávání Oscarů a mimo moderátorů
Tomáše Pavelky a Laďi Novotného se zúčastnilo i několik mladých
lidí od nás.
Ministranti pod vedením Jendy Košárka Filipa Trunečky se
pravidelně jednou za měsíc setkávají na ministrantských
schůzkách a v září se účastnili setkání ministrantů v Uherském
Brodu.

Maminky připravují děti na druhou neděli v měsíci, kdy máme
dětskou mši s jejich písničkami. V současné době jsou v plné práci
s přípravami na vánoční mši 24.prosince 16.30.
Mezi záslužné projekty patří vystoupení světoznámého
houslového virtuosa Václava Hudečka, přední české pěvkyně Jany
Hrochové a uznávaného cembalisty Martina Hrocha v sobotu
11. listopadu v 16 a 18 hodin na benefičních koncertech v kostele
sv. Martina v Mořicích na opravu tamních varhan.
V měsíci prosinci máme za sebou rozsvěcení vánočního stromu
před kostelem svatého Václava. Od 7 prosince nás každý čtvrtek
v šest hodin ráno čekají roráty, kdy jsou zvány hlavně děti
s lucerničkami. A to je výčet pouze těch nejzajímavějších akcí.
Bohuslava Novotná
Pár slovíček o Betlémech
Milí čtenáři, minulo mnoho nedělí, co jste po mši svaté
v našem farním kostele, marně na stolečku hledali svoji oblíbenou
"ROSU". Také já se smířil se skutečností, že společné dílo
bývalého pastýře P. Františka Foltýna a několika nadšených lidí po
mnoha letech zaniklo.
Proto jsem zajásal radostí nad dnešním "mejlíkem"od Bohunky, že
se pracuje na vydání vánočního čísla. Je tedy třeba něco napsat!
Ale co?
Jako vždy, i tentokrát přišla spásná myšlenka. Všichni,
mladí, staří, ba i nejmenší si najdeme chviličku, kdy postojíme
v tichém zadumání v koutku pod "pavlačí“! Před výjevem o
nedávné, radostné události, v chudém přístřešku pastýřů,
nedaleko hradeb městečka Betléma.
Co bychom o tom dokázali povědět našim dětem? Nepřekvapuje
nás, že první "živý“ Betlem připravil pro své věřící už před sedmi
sty léty jáhen sv. František z Asisi, který v kamenné jeskyni zrobil
jednoduché jesle a k nim přivedl oslíka, volka a pár ovcí.. Tento
náročný zvyk nebylo možné napodobovat. A tak v našich zemích,
zejména po zákazu císaře Josefa II, umísťovat tyto betlémy v
kostelech, přenášel si zbožný lid do svých domovů potřebné figury

zhotovovali dovední řezbáři, hrnčíři a skláři. Později i zručné
hospodyňky s výrobou z peří, těsta, kukuřičného šustí, háčkované
nebo pletené. V muzeích můžeme vidět i výrobky dráteníků.
U nás to býval jen skromný, papírový, zhotovený rolníkem Janem
Novotným,"Janíčkem“. Příchozímu mladému faráři, P. Františku
Kvapilovi se to nelíbilo a po dohodě s Janíčkem a varhaníkem
Stanislavem Toulcem se dal do odvážného díla. Malé postavičky
nahradit figurinami v životní velikosti. Tento Betlém, postavený
v kostele v roce 1933 vzbuzoval údiv a zájem v širokém okolí.
Nikomu nevadil, nepřekážel, nestrašil, neprovokoval. Naopak!
Až po více jak dvaceti letech byl novým správcem farnosti
zlikvidován a nahrazen řezbářským dílem.
Bohumil Outrata
Vánoční čas
Taky se Vám někdy zdá, že to nejlepší si necháváme na konec
roku? A není to jenom sám štědrý večer, kdy čekáme to
nejdůležitější, narození našeho Ježíška. Celé období je plné lásky,
očekávání, rozechvění. Jsme si tak nějak blíž a možná spolu i víc
mluvíme. No a právě v tuto dobu se uskutečnila krásná dětská
mše, plná písniček, kterou si připravily naše děti spolu
s maminkami. Celý den však ještě nekončil, následoval odpolední
koncert od Adventu do Vánoc. A všimli jste si, tolik známých tváří,
tolik nadaných mladých talentovaných lidí. Chodí do našeho
kostela a potkáváme je na ulici, využívají a ukazují to, co dostali
darem od Pána, a předávají nám lásku, klid a duchovní naplnění.
Krásný koncert měl snad jednu nevýhodu, škoda, že se nás
nevešlo víc, stálo to za to. Děkujeme
Pečení perníčků je každoroční zábava našich dětí. Maminek už
méně, protože toho mají opravdu hodně už doma. Ale v té farní
kuchyni bylo moc příjemně, děti vykrajovaly, neodmlouvaly a
dokonce se předháněly, kdo udělá víc a ozdobí krásnější perníček(
snad Vám doma změkly). No a rodiče velice důležitě rokovali,
vlastně o ničem, na oko dělali, že dohlíží na děti, ale hlavně –
všichni k sobě měli blízko. Vůbec nevadil připálený plech perníčků,
všichni se usmívali. A víte co, myslím, že tam s námi byl ………..

Roráty, kráčíte k tichému kostelu a říká si, „je dnes opravdu
čtvrtek, nebo jsem si spletla den?“. Setmělá loď kostela je
osvětlena pouze svíčkami a přichází skoro dvě desítky dětí
s lampičkami. Číst písmo svaté je trochu oříšek, ale řešením jsou
dvě svíčky. Bylo mi líto, když se před přijímáním kostel rozsvítil. No
a potom snídaně na faře, hlavně teplý čaj a pořádná snídaně,
stejně jako v kostele nám bylo dobře. A ještě se člověk ledaco
dozví. Pan Holásek zavzpomínal na dobu adventní za dob svého
dětství. Opravdu to bylo pro ně období očekávání a hlavně velkých
příprav.
Ženy se scházely, aby vytvořily ozdoby na stromky kolem oltáře,
pod vedením pana Toulce se stavěl Velký Betlém, který byl
vyroben u místního stoláře pana Chromka. Končetiny a hlava
zakoupeny v Německu. Anděl, který se snášel nad Betlémem na
provaze spuštěném z podkroví kostela, což nebylo vůbec
jednoduché, protože musel jeden zodpovědný navigovat tahače
nahoře. Děti neměly tolik dárků a všechno pro ně bylo vzácností,
ale o to víc si toho vážily, těšily se a užíval si toho předvánočního
času.
Tak Vám přeji požehnané svátky vánoční, které vytvoří
nezapomenutelné vzpomínky a do nového roku hlavně hodně
zdraví a Božího požehnání.
Bohuslava Novotná
Co bude
7.12., 14.12.,21.12. – roráty ráno v 6.15, potom snídaně na faře,
večerní mše nebudou
17.12. vánoční zpověď : Tištín 14.00, Koválovice 14.20,
Nezamyslice 15.00, Dobromilice 16.30
23.12. v sobotu večer mše v Dobromilicích a Nezamyslicích
s nedělní platností

24.12. ráno mše Koválovice, Tištín, v 16.30 půlnoční dětská mše
v Nezamyslicích, potom v Dobromilicích
25.12. ráno mše Nezamyslice, Tištín
26.12.ráno mše Nezamyslice, Dobromilice
6.ledna 2018 proběhne v naší farnosti tříkrálová sbírka, korunky
pro koledníky připraví děti z MŠ, 8.30 sraz koledníků na faře,
v 9.00 požehnání
Úklid v kostele v Nezamyslicích
6. 1.

Novotná B.

-

13. 1.

Petrželová

- Trunečková A

20. 1.

Melduška

- Meldušková T.

27. 1.

Špíšková M. - Žvátorová

3. 2.

Novotná E.

Burgetova J. - Cypriánová

10. 2.

Pavlíková D. -

Benešová M.

17. 2.

Vrtalová A.

-

Vrtal S.

24. 2.

Málková

-

Holásková

Novotná B.

-

Novotná E.

10. 3.

Petrželová

-

Trunečková A

17. 3.

Melduška

-

Meldušková T.

24. 3.

Špíšková M. -

Žvátorová

31. 3.

Burgetova J. -

Cypriánová

7. 4.

Pavlíková D. -

Benešová M.

Vrtalová A.

Vrtal S.

3. 3.

14. 4.

-

21. 4.

Málková

28. 4.

Novotná B.

-

Novotná E.

5. 5.

Petrželová

-

Trunečková A

Melduška

-

Meldušková T.

12. 5.

-

Holásková

PÉČÍ VYZNÁVAJÍ SVOU VÍRU.
Změny ohlásit:

Stanislav Vrtal nebo tel-605 520 141.

Email- stanislavrtal@seznam.cz

Vánoční čas
Když vánoční čas

Není to jen, ten jeden den,

Není to jen, ten jeden den,

blíží se zas

kdy zrodil se Kristus pán,

kdy do kostela spolu jdem,

tu rozezní srdíčka naše,

v duši je klid,

k jeslím se podívat

Bůh je nám blíž,

v rodinách cit,

a tiše rozjímat,

a všechna tíž,

tak přijď cestičkou,

nad jeho i svým osudem.

odplyne tam do salaše.

kterou i ty v paměti máš.

Bohuslava Novotná

