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Strom
Původně namalovaný strom na velkém papíře. Všichni jsme na první postní neděli překvapeně
sledovali Jendu Košárka, který se snažil tabuli umístit.
Alice nás seznámila s úkolem zaplnit strom, aby nebyl tak smutný, novými lístky. Nejsou to
však jenom tak obyčejné lístky, jde o to, abychom půst více prožili a dali si nějaké pokání.
Možná se Vám zdá, jak je jednoduché prostě vybarvit lístek, ale jde o mnohem víc. Za každým
lístkem je naše vnitřní díky Pánu. Snad ten strom na konci postní doby nezmizí z našeho
kostela ani z našich srdcí .
–bono-

Drazí přátelé,
znovu mám možnost napsat pár řádků těsně před Velikonocemi. Dovolte mi prosím jen v
krátkosti – zdůraznit jejich podstatu a tak eliminovat jejich nepravou tvář. Už ze samotného
slova VELIKO-NOCE je zřejmé, že se jedná o události veliké noci. Ty události, které tak velmi
ovlivnili smysl našeho bytí.
Nenechme se tedy ošálit obchodníky s čokoládovými zajíčky, kuřátky, vajíčky, atd… ale
zaměřme se na důvod smrti a vzkříšení Ježíše Krista – tím jsme totiž my!
Přijměte tedy prosím mé srdečné pozvání do našeho chrámu, ke společnému prožívání těchto
událostí, jakož i na každou mši svatou, která je sama o sobě tou nejintenzivnější připomínkou
právě podstaty Velikonoc.

P. Marek F. Glac
Naše mládež
Postní doba pomalu končí a blíží se Velikonoce, největší katolické svátky, svátky
vykoupení a naděje pro každého z nás. Během postní doby často slýcháme, že jde o čas
obrácení, čas pro restart naší víry, zastavení se a zamyšlení, čas přípravy na velikonočn í
noc. Ale jde vůbec prožít takový restart podobný restartu elektrického zařízení? Nějakou
dobu mám možnost být členem společenství děkanátní mládeže. Scházíme se každý
měsíc na spolču, pokaždé jsme hosty některé z farností děkanátu. Dále pořádáme
Církevní silvestr před adventem, duchovní obnovu v době postní a další akce pro mládež.
Lze se setkat většinou s dvěma stavy, vírou povrchní a tou vírou, která se snaží
proniknout do hloubky, do Boží blízkosti. Debaty ve společenstvích mládeže jsou ob čas
plné překvapení. Někdo od mala chodí do kostela, věnuje se mnoha aktivitám ve své
farnosti a zdá se být vzorovým věřícím, najednou řekne, že to tak úplně není a že má
velké vnitřní problémy se svým duchovním životem. Jiný zase toho moc běžně nenamluví
a řekli bychom, že neumí do pěti napočítat, hovoří o svém vztahu s Pánem jako nejlepším
přítelem. Mladší z mladých bývají pokornější a dovedou upřímněji hledat, nechat se
formovat. Na každém spolču, na každé mši svaté, během četby Písma, modlitby a vlastně
úplně kdykoliv se můžeme zamyslet a položit si otázku, jak jsme na tom my. To mohou být
chvilky našich malých restartů a teď v době postní jsme je mohli pouze poskládat a
zrekapitulovat si jejich dopad na náš život. Tak jako se lépe zpovídá po každodenním
zpytování svědomí, kdy pak není třeba vzpomínat na hříchy až ve frontě před zpovědnicí,
pracuje se lépe na víře po celý rok než jen v době postní. Dlouhodobé sna žení má větší
naději
na
úspěch.Je
to
výzva,
výzva
nejen
pro
mladé
děkanátu.
Tomáš Pavelka

Čínští křesťané v ČR
Pouze osm žadatelů ze skupiny čínských křesťanů získalo v ČR politický azyl. Ministerstvo
vnitra odmítlo 70 žádostí, přičemž neúspěšní žadatelé, pokud se budou muset vrátit zpět do
Číny, jsou velmi ohroženi perzekucemi ze strany čínských úřadů.
„Byli jsme sledováni, jelikož čínská vláda je proti náboženství, a tak naše aktivity nahlašovali
úřadům. V takovém prostředí jsem vyrůstala odmalička. Dvakrát mě zatkli. Nezbylo mi tedy
než odejít. Nemohu se vrátit do Číny. V Číně se útlak proti věřícím neustále stupňuje, nedávno
dokonce vyhodili jeden kostel do povětří, i když do té doby patřil mezi legální. Takže pokud
bych se vrátila do Číny, určitě by mě zatkli, mučili a odsoudili. Nepřežila bych,“ řekla jedna z
čínských křesťanek.
Podle některých odhadů žijí v Čínské lidové republice až desítky milionů křesťanů, přičemž
jejich pronásledování trvá nepřetržitě od roku 1949. Tamní komunističtí vládci sice uznávají
katolictví i protestantství, na církve ale dohlíží tajná policie. Další křesťanské církve čínský
režim potírá. Občané Číny, kteří jsou křesťanského vyznání, čelí ve své zemi pronásledování
a perzekucím. Je zde kampaň za ničení kostelů a odstraňování křesťanských křížů z budov.
Z Olomouckého semináře "V naší republice požádali o azyl z důvodů pronásledování pro víru,
čínští křesťané. My jsme zde v Olomouci v našem kněžském semináři a ve spolupráci s
kláštery, s podporou o. arcibiskupa přijali, ubytovali a nabídli práci několika křesťankám a
jednomu muži. Jejich věk je různý. Možná jste zachytili zprávy, že většina z nich bude
vyhoštěna zpět do Číny, kde víme z různých zpráv, že je nesjpíše po návratu čeká zatčení a
věznění. Můžeme vydat svědectví o jejich zájmu poznat naši kulturu, víru, zapojují se do
modliteb, přes jazykovou bariéru se učí česky a snaží se domluvit, jsou velmi skromní, v
podstatě jakoukoliv finanční pomoc mimo plat jim musím skoro vnutit a dlouho se o to přeme,
když mi náš Josef říká, že studenti potřebují taky peníze… Jeden příklad za všechny o jejich
charakteru. V sobotu měl Josef, kterého zde máme v semináři, jet pomáhat stěhovat maminku
naší zaměstnankyně do ústavu. Ten termín byl změněn a padl na tuto sobotu, kdy Josefovi
bylo nabídnuto odjet taky s jednou naší sestrou na výlet k její rodině. Sám jsem byl svědkem,
kdy Josef lámaně vysvětloval, že ta naše zaměstnankyně byla dříve a on jí to slíbil a přestože
se změnil termín, tak na výlet nepojede a půjde jí pomoct. Už jenom tohle je pro mě důkazem,
že tohle lidé nejsou žádní ekonomičtí migranti, přemýšlejí stejně jako my, vyznávají stejné
hodnoty, ihned se začleňují do společnosti, chtějí pracovat, jsou velmi pilní a učenliví. Ve
spolupráci s právníky, kteří chtějí těmto lidem pomoci, chceme pozvat všechny k co
největšímu zájmu o jejich případy, ke společenské aktivitě a tlaku na naše politiky, protože
mnoho lidí vnímá, že toto zamítnutí může být vedeno politickými a ekonomickými zájmy.
Pomozte nám s šířením těchto zpráv. Je zprovozněná skrze modlitby 24/7 v ČR modlitební a
postní kampaň (najdete zde - http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane) za rozhodnutí soudů,
které budou toto rozhodnutí vlády zkoumat na základě žalob, které právníci v těchto případech
hodlají podat.
Děkuji předem, o. Pavel, vicerektor AKS"

Půst papeţe Františka!
1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš)
3) Řekni druhému, že ho máš rád
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje

7) Povzbuď někoho
8) Uznej úspěchy a kvality druhého
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého)
Lepší způsob postu
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou
8 Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým
… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem…
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Změny ohlásit: Stanislav Vrtal nebo tel-605 520 141.
Email- stanislavrtal@seznam.cz

JINÝ KRAJ-JINÝ MRAV
Dlouhý život se mnou smýkal různými oblastmi naší vlasti a tak mi zůstaly vzpomínky
na různé lidové tradice o velikonočních svátcích. Ty zůstaly z raného dětství, kdy jako malý
capart jsem vídal ve své rodné obci, u maďarských hranic, trunkem rozjařené mladé chlapy,
přivlékající násilím křičící dívky a ženy ke kamenným studnám a tam na ně chrstali
načerpanou, studenou vodu. V okolních obcích, kudy protékal potok, je dokonce máchali jak
ovce v ledovém proudu.
To na Hané, jen několik mladých kluků chodilo s ozdobenými, z vrbových
prutů upletenými, kocary od domu k domu, s nimiž starším panímámám vyprášili sukně a
holkám polechtali lýtka. Horší to bylo na ostravsku, kde chlapi jako pomlázku používali úlomky
větévek jalovců, rostoucích hojně po grúních, nedalekých Beskyd. Kdo se setkal s tímto
jehličnanem ví, jak bolestné, často až krvavé jsou doteky ostrého jehličí, s jemnou pokožkou
lidského těla. No "šmigrust je šmigrust" a jednou do roka se to dá vydržet", nestěžují si"
robky" a "děvuchy."
Nebylo však přece jen příjemnější pár kapek "kolínské vody“ na límeček halenky a potom
radost z velkého čokoládového vajíčka ?

A tož, krásné a veselé Vám přeje OTA
Velikonoční bohosluţby 2018
kostel

Nezamyslice
Dobromilice
Tištín
Tištín/Koválo
vice

Květná
neděle
25.3.
9:30
11:00
v sobotu
17:00
8:00

Zelený
čtvrtek
29.3.
17:00

Mše svatá

9:30

Velký
pátek
30.3.
16:30
18:00

Vigilie
31.3.

Neděle
1.4.

Pondělí
2.4.

20:30
18:00

9:30
11:00

9:30
11:00
8:00

8:00

Olomoucká
katedrála
VZPOMÍNKA NA VELIKONOCE
Co zbývá nám, seniorům, pro nekonečně dlouhé chvíle volného času v osamění než
vzpomínky. Přicházejí samovolně, nebo jsou s velkým úsilím dolovány v chátrající paměti. Měl
jsem to štěstí, že mě přepadly samy.Jednoho rána, pár dnů před svátky, jsem zapadl do party
kluků, spěchajících do nedalekého údolíčka za vsí s ostrůvkem košikářského proutí. Tam
marně celou hodinu přihlížel, jak kluci zručně upletli několik "kocarů“. Já se to nikdy nenaučil.
O několik let dřív, jako pětiletý capart se dostal u stařenky ve mlýně do velké komory, s
velikánskou bečkou uprostřed a v ní šest bílých neposedných" kozlátek". Jedno z nich, to se
dvěma hrbolky mezi oušky, jsem vynesl, na sluncem vyhřáté zápraží a tam s ním dovádělLíbilo se nám to oběma až do okamžiku, kdy se malý kozlík postavil na zadní a skloněnou
hlavou zaútočil na střed mého čela. Byla to šupa od pana Chromka, která mě na okamžik
uspala.

Na
Bílou
sobotu
ráno,
přivezl
kostelník,
stařeček
Látal
velikánský
„hrabečňák“hoblovaček. Hromada, zapálená křesadlem posloužila ke spálení zbytků vaty s
posvátným olejem a polínek dřeva k výrobě křížků na selská pole.. Marnými pokusy, dostat z
křesadla potřebnou jiskru si starý kostelník odplivl, uhladil pod nosem mohutný vojenský knír a
prohlásil:“ Já se vám možu, na to vaše křesadlo,vite co!" a vyndal z kapsy lesklý zapalovač,
vyrobený z nábojnice, kdesi v zákopech na východní frontě. Jedním škrtem vyskočil vysoký
plamínek a kupa hoblin byla pohlcena plameny. A podivné křesadlo už nikdo, nikdy víc
neviděl.
Tož to my klučiska se na Velikonoce těšili. Do školy jsme sice nemuseli, ale všelijakých
povinností, ale i zábav, bývalo víc než dost. Houf řvoucích kluků zdrhá od školních dveří k
širokému mostu nad "Brodiskem" a odvážnými skoky se zmocňují zvolna plovoucích ker. Ti
šikovní ujíždějí po proudu ke klášternímu dvoru, nešikové se chvíli brodí v kalné vodě a
zmácháni upalují do tepla domovů.
Velkým dobrodružstvím bylo získávání rašících proutků smuteční vrby, rostoucí u
pomníku padlých a pozorně střežené pantátou Klusalem. Ani výprava do kolárny ke
Konšelům, s prosbou o výrobu potřebného "klepače" se neobešla bez nebezpečí.
Každoročním postrachem bylo zametání velikánské plochy dvora a dlážděné ulice, sedřeným
březovým koštětem. Ale vzrušivé a náruživé hry s hliněnými kuličkami nad mělkými důlky,
daly zapomenout i na tuto odpornou povinnost.
Pondělní naháňky děvčat s kocarem v ruce, jsem se nikdy neúčastnil a tak
ani vzpomínky nejsou.
–OTA-

Tříkrálová sbírka.
Víte, že se tato sbírka obnovila v roce 2000, kdy i v naší obci vyšly skupinky koledníků,
aby pod záštitou obce a charity vykoledovali peníze jako pomoc pro potřebné? Dobře si
pamatuji, že na faře Kamila Málková organizovala koledníky, skupinek bylo málo, ale to
nevadilo. Ať byla zima jaká chtěla obešla se celá dědina i Těšice. Radost byla z každé korunky
i sladkosti, kterou děti dostaly.
To letos vypravilo 11 skupinek a v doprovodu dospělých zazpívalo 31 koledníků. Na
faře čekalo občerstvení a horký čaj, i když letos nebyla taková zima jako loňských-20°C.
Sbírka byla finančně úspěšná, celkem se vybralo 33.515 korun a to i díky korunkám, které již
tradičně připravily děti z mateřské školky. Díky všem, kteří jste otevřeli, ani nevíte, jakou radost
jste udělali našim dětem, které se tak učí solidaritě, porozumění a obětavosti. Nejde totiž
jenom o dary, které vhodíte do pokladniček.
Bohuslava Novotná

Ježíš zemřel na kříži,

Osud svůj znal,

Loučil se se světem

Jak to Bůh chtěl,

a přijal ho cele,

a i když zaváhal,

Ježíš zemřel za lidi,

smrt krutou přijal,

setkání s otcem svým

Ve změti těl.

Z rukou nepřítele.

s pokorou přivítal .

B. Novotná

Tábor farnosti Nezamyslice
Vás letos zavede do kouzelnického světa, kterým Vás provede

Harry Potter
Místo: Branná (okres Šumperk)
Termín: 11. – 18. 8. 2018
Cena: 2000 Kč
Přihlášky očekávejte na začátku dubna.
V případě dotazů či zájmu kontaktujte Vladimíra Novotného
(e-mail: vladimir.pat.novotny@gmail.com, 605 006 898).

Budova fary
Trochu se krčí za kostelem, ale patří mezi nejstarší a nejvýznamnější památky obce. Fara byla
součástí obce Nezamyslice vždy, na současném místě vnikla zřejmě v roce 1663, do
současné podoby však byla přebudována v roce 1788. Je to poměrně velká budova ve tvaru
písmene L. Přízemí budovy jsou kryty křížově klenutými valenými stropy. V patře jsou obytné
místnosti a sál. Součástí fary je rozsáhlá zahrada s hospodářskými budovami.
Budova fary zdaleka neslouží jen jako byt kněze – faráře, tak jak si většina lidí myslí. Je
důležitým zázemím celé farnosti, místem setkávání a společných aktivit.
Naše fara řadu let prochází postupnou rekonstrukcí. Před mnoha lety se dočkala nové střechy,
k částečným opravám došlo i uvnitř budovy. V současnosti řeší farníci kritický stav oken této
památkové budovy. Památkáři trvají na renovaci původních barokních oken, oprava se tedy
prodraží. Náklady na odbornou restauraci jednoho okna jsou odhadnuty až na 45 tisíc korun.
Farnost prosí všechny dárce o pomoc, například při připravovaném benefičním koncertě.
Budovu vystavěli naší předci, občané Nezamyslic. Je potřeba ji zachovat dalším generacím .

