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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Usedám za monitor, abych vám napsal pár řádků do adventního čísla, a první, co mě
napadá, je, že vloni touto dobou byla mnohem horší situace než letos (co se týče Covid19). A tak mě naplňuje velká vděčnost, že letos je to lepší. I počasí zatím vychází
nádherně.
Vnímám tedy, že právě tuto hodnotu – vděčnost – nás tato doba posledních let mohla
hodně naučit. Vnímat skutečnosti a možná i maličkosti, které jsme doposud přehlíželi,
a být za ně vděčni. To, že jsme zdraví, že máme jedni druhé… Nebojme se tedy
projevovat naši vděčnost sobě navzájem, to je velký lék na všelijaké nepříznivé stavy v
našich náročných životních zkouškách. Ale samozřejmě nejvíce vděčnosti chceme
projevovat a vyjadřovat Tomu, kterého znovu a znovu toužebně očekáváme. Advenio
– přijď Pane a staň se prosím zdrojem naší upřímné radosti, lásky a pokoje!
To vám všem, pro následující dobu adventní a vánoční, ze srdce přeje a vyprošuje, váš
pan farář
+P. Marek F. Glac

VÝLET STARŠÍCH MINISTRANTŮ
Výletu předcházela brigáda, kde jsme si pěkně mákli. O to víc jsme se těšili na
zasloužený výlet. Jeli jsme stejně jako minulý rok do kláštera do Vyššího Brodu, kde
jsme měli výborné zázemí. Hned po příjezdu jsme odjeli na Lipenskou přehradu, a tam
jsme si užívali krásného letního dne.
Další den jsme jeli na rafty. Parádně jsme si zajezdili a zapádlovali. Cesta po Vltavě
trvala zhruba 5 hodin. Přijeli jsme pořádně unavení, proto jsme si odpočinuli a k večeru
se již vydali na cestu zpět.
Výlet se mi moc líbil a chtěl bych poděkovat otci Markovi a panu Burešovi za pěkný
výlet a krásné zážitky.
Michael Rudyk
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ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou být jejich
tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot i formování jejich postojů k lidem
i světu.
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet let. Jeho obsah
tvoří například rozhovory se zajímavými a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech,
kteří nám mohou být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová zpracování
životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti z přírody i
techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také reaguje na aktuální
liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván.
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno.
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CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti. Každé číslo je
tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se svými
rodiči tak může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat svůj vztah k
Bohu, lidem i ke světu.

Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky.

Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy
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MINISTRANTSKÝ VÝLET DO VYŠŠÍHO BRODU
Dne 25.7. 2021 jsme si vyjeli s panem farářem a ostatními ministranty na třídenní výlet
do Vyššího Brodu. Moc jsme se na to těšili. Jeli jsme asi 4 hodiny i s přestávkami. Po
příjezdu jsme se ubytovali, dali si společnou večeři a pár her. Druhý den ráno jsme
posnídali a poté šli na vodopády a malou vodní elektrárnu, které byly za klášterem.
Jako další následoval oběd. Po obědě bylo chvíli volno a poté jsme jeli autem na
přehradu Lipno, ostatně jako minule. Na Lipnu jsme se chvíli koupali a poté hráli
přehazovanou a volejbal. Pak jsme si tradičně pronajali šlapadlo a vyjeli se podívat na
ostrůvek uprostřed Lipna. U Lipna to bylo super a při odjezdu jsme se těšili na další
den.
Sjíždění Vltavy na raftech následující den bylo vrcholem celého výletu. Na rafty jsme šli
už ráno, protože jsme chtěli jet co nejdéle. Vyjeli jsme asi v 9 hodin, v poledne jsme si
dali oběd v restauraci, který byl super, po obědě jsme jeli a jeli. Dojeli jsme do kempu
na pískovnách, kde pro nás přijelo auto, které nás a rafty odvezlo zpět do Vyššího
Brodu. Poté jsme hráli vybíjenou a fotbal, a nakonec jsme šli spát.
Další den nás čekala cesta domů. Vyjeli jsme po snídani a cestou jsme se zastavili ve
Slavonicích podívat se na bunkry a na faru. Poté byla ještě večeře v podobě kebabu a
pak jsme již dorazili domů.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu faráři, že to zařídil a za skvělé počasí.
Vojtěch Kameník
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POUŤ DO LURD A DO LA SALETTE
Dovolte, vážení čtenáři Rosy, abychom se s vámi podělili o dojmy z pouti do Lurd a La
Salette. Díky otci Františkovi, který pouť do Lurd zorganizoval, a cestovní kanceláři p.
Miklase jsme mohli prožít krásné okamžiky v mnoha místech zjevení Panny Marie.
Přesto, že poutníci byli z různých koutů Moravy (z naší farnosti nás bylo 17), utvořili
jsme krásné duchovní společenství. Cestou jsme se modlili a zpívali mariánské písně.
Každý den otec František sloužil mši svatou – v Monaku, Sauvignonu, v Lurdech, La
Salette a v Turíně. Nejvíce na nás zapůsobila mše svatá v jeskyni zjevení, kterou sloužil
otec František v 6 hodin ráno spolu se slovenským knězem.
Zúčastnit se pouti do Lurd řada poutníků toužila již od dětství při zpěvu písně „Kde v
údolí ku řece hora má sklon...“. Ta slova písně přesně vystihují atmosféru Lurd. Na
jedné straně živé město s 20 000 obyvateli, na druhé straně pokoj a mír, který vládne
v údolí kolem jeskyně zjevení. Panna Maria se zde v r. 1858 zjevila chudé dívce
Bernardetě a její poselství má nesmírný dosah. Panna Maria si přála, aby zde byla
postavena kaple a chodila sem procesí. Tisíce poutníků z celého světa se scházejí i dnes,
na začátku 3. tisíciletí, aby načerpali duchovní útěchu i uzdravení z pramene zdraví a
jejich: „Ave“ zaznívá po celé dny. I my jsme s radostí připojili své Ave nejen v
katedrálách, jeskyni, ale také při večerním světelném průvodu, kterého se většina
zúčastnila po oba dny. Lurdy jsme ráno opustili neradi, všichni jsme zde totiž vnímali
přítomnost Panny Marie. Po celodenní jízdě nás večer přivítalo La Salette, cíl další naší
pouti. Na hoře ve výšce 1 800 m n. m., uprostřed alpských velikánů, se zjevila P. Maria
vůbec poprvé v r. 1846 dvěma dětem, pasáčkům. I sem putují lidé ze všech koutů
zeměkoule, i když, pro nesnadný výstup, je jich méně než v Lurdech. S bázní člověk
pohlíží do hlubokých propastí a s úžasem obdivuje dílo Stvořitele a práci lidských rukou
na vybudování katedrály a přilehlých budov. Plačící Panna Maria vyzývá lid k pokání a
nápravě. V bazilice jsme se zúčastnili mše svaté a večerního průvodu s rozžatými
svícemi. Další den jsme navštívili Turín, kde jsme obdivovali turínské plátno, ve kterém
bylo zahaleno mrtvé tělo Pána Ježíše. Potom jsme se už plni dojmů vraceli zpět do
České republiky.
Letos v září uplynulo již 20 roků od této pouti (7. - 14. 9. 2001).
J.Š.
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FARNÍ TÁBOR, TENTOKRÁT V POTŠTÁTĚ
V letošním roce jsme se s našimi malými táborníky vydali již na 11. farní tábor,
tentokrát na faru v Potštátě. Tématem jsme zvolili Stvoření světa. Dle Biblické předlohy
jsme si práci hezky rozdělili do 7 dní, což bylo, řekl bych, tak akorát a s našimi malými
pomocníky jsme to krásně stihli.
Po vyčerpávající cestě, kterou doprovázelo „klasické” 90 minutové zpoždění vlaku,
zmeškání navazujícího spojení autobusu a navrch ještě déšť, jsme konečně dorazili na
místo určení, kde nás přivítala historická fara malebného Potštátu. Během
následujícího velmi vyčerpávajícího, ale zároveň skvěle prožitého a zábavného týdne
jsme absolvovali výšlap (a v poslední etapě téměř horolezecký výstup) na nedalekou
zříceninu, pěšky jsme zvládli dojít až do 15 kilometrů vzdálených Teplic nad Bečvou a
tamních jeskyní a lázní, dozvěděli jsme se něco o historii místního jedinečného kostela,
naučili jsme se střílet z luku a škrábat brambory, zahráli si bezpočet her, ale především
jsme prožili nezapomenutelný čas se svými kamarády.

Tábor byl zakončen poslední etapovou hrou, kde se konečně rozhodlo o vítězi
celotáborové hry, ale opravdovým vrcholem se nakonec stalo velmi emotivní loučení
některých odrostlých táborníků, při kterém taky nejednomu z vedoucích ukápla slza.
Ale takový už je život, i vše dobré jednou končí…
Moc jsme si tento tábor užili a již nyní se těšíme na příští rok!
Vladimír Novotný a Tereza Pavlíková, vedoucí
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Verča a Hanka B.

Verča a Hanka B.
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CO SE LETOS POVEDLO
Takže jen velmi okrajově nahlédněme.
V Nezamyslicích proběhla rekonstrukce sakristie, konečná fáze dokončení oken včetně
různých otvorů, světlíků, sítí kvůli lepšímu větrání fary, také jedno vnitřní okno. Byla
postavena stříška před vchodovými dveřmi směrem do dvora (aby nevlhly, když prší, a
neničily se). Dále byla zajištěna elektro revize a opravy - zvonek, osvícení přístřešku, a
také zajištění ostatních revizí - plyn, hasičáky. Byly zajišťeny stolní kalendáře, dotace ze
SZIFu (vybavení zpěvárny).
V Dobromilicích proběhla oprava věžních hodin, výměna podlahy, stolářské práce, byla
uskutečněna přípojka plynu a rozvod plynu po části fary. Začali jsme s přípravami na
řešení vlhkosti kolem kostela a na římsách v průčelí.
V Tištíně jsme řešili několik pojistných událostí – rozsáhlé řešení sanace kolem celého
kostela (oprava okapů a jiné práce na plošině mimo sanaci pro zabezpečení proti
zatékání, ptákům). Uskutečněny byly přípravy na opravu střechy na kostele a faře,
projektové dokumentace, řešení záchrany, ale také využitelnosti fary. Chtěli jsme
zviditelnit objekt pomocí projektu Ateliér Tištín. Proběhly přípravné práce a zajištění
možnosti faru obývat nájemníky.
V Mořicích jsme pořídili novou skříň pro roucha. A mnoho dalšího…
+P. Marek F. Glac

Zima 2021

BŮH V MÉM ŽIVOTĚ
Rád bych se s vámi podělil o příběhy, které se s pomocí Boží staly v mém životě.
Téměř celý svůj život jsem pracoval v nedaleké fabrice. V devadesátých letech se tam
hodně propouštělo. A přestože část mých spolupracovníků zde působila déle než-li já,
někteří z nich byli propuštěni. Myslím, že se mě to nedotklo z toho důvodu, že máme s
manželkou hodně dětí. A tak jsem byl s Boží pomocí ušetřen. A ještě jedno dosvědčení
ze zaměstnání. Jednou za mnou přišel spolupracovník a říká: „Donesl jsem ti tady ten
železný křížek. Našel jsem ho vyhozený na smetišti. Vím, že jsi věřící, tak ti ho dávám.“
Poděkoval jsem mu a dal ho do skříňky na hale. Za nějaký čas jsem ho vzal domů, očistil
a Otec Marek mi ho posvětil. Dal jsem si ho do rohu pokoje na stolek, kde mám i sošku
Panny Marie a uprostřed položené Písmo svaté – Nový zákon. Ráno, když vstanu, tak
ten kříž políbím, i sošku Panny Marie, a poprosím o přímluvu mého křestního a
biřmovacího patrona a ostatní svaté včetně sv. Antonína, patrona ztracených věcí.
Další příběh mám ze svatého Hostýna. Při jedné návštěvě tohoto poutního místa, které
mám moc rád, jsem potkal svého známého, který tam v tu dobu dělal kostelníka. On
mi tenkrát řekl: „Protože se známe přes 30 let, tady ti daruji tento škapulíř. Ten tě
ochrání od všeho zlého a bude ti pomáhat po zbytek tvého života zde na zemi. Je to
kulatý obrázek, na jedné straně je pán Ježíš, na druhé je Panna Maria a je obšitý
pozlacenou nití. Vyrobila ho jedna hodná žena, která je už hodně let upoutaná na lůžko,
a kterou také znáš. Osobně ho posvětil Otec arcibiskup Graubner. Může se nosit na
krku, ale já ho nosím v peněžence.“ Tak jsem mu byl vděčný a jsem stále, i když už
nežije. Když jsem na sv. Hostýně, tak nezapomenu navštívit jeho hrob i hrob jeho bratra
a pomodlit se. Mám tam i další zemřelé známé, například Otce arcibiskupa Vaňáka,
kterému jsem při návštěvě u nás v Dobromilicích ministroval, Otce Karla Vlčka, který
mě s manželkou oddával, i Otce Měsíce, ke kterému jsem rád chodíval ke sv. zpovědi.
Čtvrtý příběh se týká dvakrát ztracené peněženky, která se pokaždé vrátila zpátky ke
mně. Jednou jsem ji ztratil v Olomouci v tramvaji a podruhé v autobuse, když jsem jel
z Prostějova domů. Já si osobně myslím, že to bylo zásluhou toho posvěceného
škapulíře.
Na konec bych se s vámi rád podělil ještě o jeden příběh. Je z poslední pouti loňského
roku, z poutního místa Křéby, kde jsem ztratil brýle. Na zemi ležela posečená tráva, a
tak jsem nedoufal, že je v tom seně najdu. Ale Boží moc opět zasáhla. Po cestě na Křéby
jsem se modlil a našel jsem je na cestě pod kopcem. Vyšel jsem pak na kopec a u oltáře,
který tam stojí, jsem se pomodlil a poděkoval za pomoc Boží a vrátil jsem se domů.
A tak přeji vám všem, aby se vám dostalo vždy Boží pomoci stejně jako mně.
V. K. Dobromilice
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OHLÉDNUTÍ ZA HODY V MOŘICÍCH
Hody v Mořicích slavíme na sv. Martina, 11. listopadu, hodový víkend letos proběhl 13.
a 14. 11. Program začal v sobotu vernisáží výstavy obrazů malíře Květoslava Černého v
Zámecké knihovně Mořice. Pan Černý je známý malíř hanácké krajiny mikroregionu
Němčicko, v knihovně vystavil více než dvacet svých děl. Výstavu bylo možné zhlédnout
celý víkend.

Sobotní podvečer byl věnován Svatomartinskému
koncertu v kostele. Původní hudebníci, Dechový
orchestr Zábřeh, bohužel nemohli dorazit z důvodu
nemoci. Jako náhrada vystoupili muzikanti z Moravičan,
což ale návštěvníkům nevadilo a byli spokojení.

Nedělní hodovou mši svatou odsloužil P. Václav, mnich
z řádu Paulánů z Vranova u Brna, kteří kostel postavili a
vlastnili panství v 17. a 18. století.

Tomáš Pavelka
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VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
Míváte někdy pocit, že přijde něco, co je jako třešnička na dortu? Já takový pocit měla
nedávno. Prožili jsme krásné léto, plné zážitků, výletů, různých událostí a setkávání se
se zajímavými lidmi, ale hlavně s rodinou. Následoval podzim a krásná výzva k roku
svatého Josefa. V naší farnosti, díky nápadu Alice Košárkové, začala mezi rodinami
putovat soška Svaté rodiny. Jednou ráno se to stalo, vstoupila jsem do obýváku a byla
tam. Vybrala jsem jí to nejlepší místo, aby se na ni neprášilo, aby nespadla, měla
dostatek místa, aby k ní měl přístup každý, kdo se u ní chce pomodlit a aby ji nedostihly
rychlé a vše objevující ručičky naší Sofinky. Nejdříve mi ani nedocházelo, jak moc velký
symbol to v naší rodině je. A pak se nám narodila malá Daisy a já pochopila.
Jak velkým darem je být věřící a mít v co věřit, jak moc důležité je opečovávat, starat
se a chránit víru v nás, prohlubovat ji a dozvídat se stále něco nového, nejen o Bohu,
ale i o nás samotných. A tak, když jsme sošku předávali dál, znovu jsem se modlila, aby
kousíček té vzácné návštěvy zůstal v každém z nás.
Klidné prožití adventu a vánočních svátků, do nového roku hlavně hodně zdraví a
maličký střípek přeje
Bohuslava Novotná

VÝLET
O prázdninách jsme jeli na výlet na paddleboardy. Plavali jsme až do Otrokovic, kde
jsme si dali zmrzlinu, a pak se vydali zpět.
Po příjezdu domů jsme zjistili, že na nás čeká překvapení. Nocování ve stanech na
zámku v Dobromilicích. Postavili jsme tábořiště a začali opékat na ohništi. Za chvíli
začalo pršet. Večer jsme spali ve stanech. Ráno po snídani a prohlídce zámku jsme se
rozjeli domů.
Výlet byl moc pěkný a seznámil jsem se s ministranty z ostatních farností.
Rosťa Rudyk
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ZE VZPOMÍNEK PANÍ MARTY
V šesté a sedmé třídě jsme chodili za Mikuláše. Šli jsme si na faru vypůjčit od pana
faráře Dolanského ornát a on nám ho půjčil pod podmínkou, že se mu půjdeme ukázat
dřív, než vyrazíme. Přišli jsme na faru, bylo nás asi šest čertů. Slečna nám za to dávala
bonboniérku a žádný si ji nechtěl vzít, tak jsem se k ní prodrala a chtěla jsem poděkovat.
Povídám: „Pán Bůh zaplať.“ Všichni, kteří šli za mnou, způsobně poděkovali: „Pán Bůh
zaplať.“ Jak přišel poslední čert, pan farář povídá: „Už jsem viděl ledasco, ale tak slušně
vychované čerty, jak má ten svaté Mikuláš, jsem ještě neviděl.“ No, ale že jsme cestou
na faru rozbili jedno okno, to už je zase na jiné povídání. Prohnal nás Jara Smékalů,
zahrboucel řetazem a my utekli k nám domů. Tatínek se musel obléct a musel to s námi
dochodit, protože jsme se báli těch velkých čertů, aby nás nepotáhali. Nakonec jsme
dopadli celkem dobře.
Jak jsou dnešní stavebniny, tam stávaly tři domky – Richterovi, Mlčochovi a paní
Kosiková. Kdysi se chodilo v zimě drávat peří, my jako děti jsme chodili moc rádi, hrávali
jsme si se stonkami a jak panímámy vykládaly, dozvěděli jsme se ledasco. Mezi jiným,
jak šla paní Kosiková na roráty. „Tak jsem se ráno vzbudila, hodiny nešly, tak jsem na
sebe naházela oblečení, zabalila se do vlňáčku a utíkala ke kostelu. V kostele tma, nikde
nikdo, u Látalů se nesvítilo, a to stařeček Látalů dělal kostelníka, na faře se nesvítilo,
chvilu jsem přešlapovala před kostelem, pak už mě byla zima, tak jsem obcházela
kolem kostela. To tenkrát bývávaly roráty v šest hodin ráno. Najednou začaly odbíjet
hodiny. První, druhá, třetí a když odbyly tu dvanáctou tak jsem utíkala trapem dom,
vlezla oblečená do peřin a už jsem na roráty nešla.“ Takže ona chudera chodila kolem
kostela celou hodinu od jedenácti a čekala v noci na roráty.
Ze vzpomínek Marty Mezerové zpracovala B.N.

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR NA FAŘE
Chtěla bych vás opět oslovit a požádat o pomoc s úklidem společných prostor fary.
Jedná se o kuchyni, chodbu, sociální zařízení a zpěvárnu (společenskou místnost). Jsou
to prostory, které slouží pro přijímání návštěv, nácvik sboru, farní kavárnu (když se
koná) a vůbec pro farní setkávání. Původní pořadník ukončila doba kovidová. Úklid se
provádí jedenkrát měsíčně, většinou na konci měsíce. Rodina Košárkova nemůže přeci
jen uklízet povětšinou sama.
Nahlaste se prosím mailem na: novotnabohuslava@seznam.cz nebo osobně.
Bohuslava Novotná
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Pořad bohoslužeb ve farnostech
Nezamyslice na Hané, Dobromilice a Tištín
od 19.12.2021

Den

Místo

Úmysl

8:00

Tištín

Za zemřelého Jakuba Krejsu, manželku a syny
pátera Vladimíra a pátera Františka

9:30

Nezamyslice

Za Annu a Antonína Vojtoviče, Pavla Burgeta.
rodiče z obou stran a dvo.

19.12.2021

11:00

Dobromilice

Za Janu Hornovou a celou rodinu

Po
20.12.2021
Út
21.12.2021
St
22.12.2021

17:00

Dřevnovice

Na úmysl dárce

6:15

Nezamyslice

Na úmysl dárce

Pá

16:30

Nezamyslice

Za farníky

24.12.2021

21:00

Dobromilice

Za farníky

8:00 / 9:30

Koválovice /
Nezamyslice

11:00

Dobromilice

8:00

Tištín

Za farníky / Za Josefa Novotného, manželku a
rodinu Toulcovu
Za Marii a Ondřeje Poláčkovi a Boženu a Jana
Grygarovi
Za zemřelou rodinu Krátkou, Královu,
Horákovu a Igora Zazuka

9:30

Nezamyslice

Za farníky – zvláště za všechny naše rodiny

11:00

Dobromilice

Za r. Antoníčkovu, Bednářovu, Frysovou,
Miloše Spisara a dvo

Ne

Čt
23.12.2021

So
25.12.2021

Ne

Liturgická oslava

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

RORÁTY

Slavnost NAROZENÍ
PÁNĚ (žehnání pokrmů)

Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
(žehnání manželům)

26.12.2021

Čas

do 26.12.2021

Ohlášky

Tištín a Koválovice: Zpovídání TI od 14h, KO od 14:40h.
Nezamyslice: Zpovídání od 15:15h.
Dobromilice: Zpovídání od cca 16h. 29.12. je ADORAČNÍ DEN FARNOSTI – prosím o zapsání se na adoraci.
Předvánoční zpovídání bude dnes. Poděkování všem, kteří se zapojují a pomáhají lépe prožít vánoční liturgii – v uklizeném
a vyzdobeném chrámu.
P. Marek František Glac, 733 614 163, fanezamyslicenh@ado.cz, farnost.nezamyslice.cz
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od 26.12.2021

do 2.1.2022

Den
8:00
Ne
9:30

Nezamyslice

26.12.2021

11:00

Dobromilice

Po
27.12.2021

8:00 / 9:30

Nezamyslice

28.12.2021
St

12:00

Dobromilice

29.12.2021

17:00

Dobromilice

30.12.2021
17:00
23:30

31.12.2021

8:00 / 9:30
1.1.2022

PANNY MARIE

11:00

Nezamyslice

adorace

Nezamyslice
Dobromilice

8:00

2.1.2022

9:30

Nezamyslice

11:00

Dobromilice

Nezamyslice:
Dobromilice

29.12

Změny v pořadu bohoslužeb jsou vyhrazeny.

Zima 2021

KALENDÁŘ
Obracíme kalendáře, stránku po stránce
V lidském žití prožíváme lásku po lásce
Stále si naříkáme, na život žehráme
S modlitbou k Bohu málo spěcháme.
Život jenom lehký prožít
Plný radosti
Na těžký osud si stěžujeme s každou hloupostí
Nechcem dávat, chcem více brát
Slunečné dny mít
K druhému se zády klidně otočit.
Až zas budem kalendářem novým listovat
Vzpomínat na lidičky, co každý z nás má rád,
Ať myšlenku na potřebné i Rodinu Svatou
S Pánem Bohem a modlitbou máme navždy spjatou.

Bohuslava Novotná

Občasník Rosa
Zpravodaj farností Nezamyslice na Hané, Dobromilice a Tištín
Vydáno v nákladu 150 výtisků
Šéfredaktorka Bohuslava Novotná, editor Vladimír Novotný

