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SPOLEČNOU CESTOU
občasný zpravodaj olešnické
a prosetínské farnosti

ročník:1
velikonoce ´97

----- Velikonoční přání---------------------Drazí a milí přátelé,
na Popeleční středu nás oslovilo Boží slovo: "Slitováváš se nade všemi, Bože, nemáš v nenávisti nic z toho, co jsi stvořil. Přehlížíš naše
hříchy, protože chceš, abychom se obrátili a odpouštíš nám, neboť jsi náš Pán a Bůh. Čiňte pokání a věřte evangeliu, přiblížilo se Boží
království!"
Náš Pán tato slova nejen řekl, ale také je naplnil. Boží světlo se tak stává světlem pro naše duše, které jsou uprášené všedními starostmi,
umazané chtivostí a nečistotou, spoutanou závistí, leností a neochotou sloužit.
Spolu s Janem Pavlem II. prosíme: "Kriste, náš
zmrtvýchvstalý
Vítězi, uzavři do svých oslavených ran bolestné rány naší doby. Ať
je zhojí tajemství Tvého vykoupení, ať se zacelí skrze lásku, která je silnější než smrt."
Přejeme Vám hluboké prožití Ježíšovy velikonoční oběti a vítězství. Požehnané svátky, světlo Kristovy lásky a duchovní sílu jeho oběti Vám
po dobu Svatého týdne a pro další dny přejí, vyprošují, za všechnu pomoc děkují a vděčně žehnají
Vaši kněží
Otec Josef
Otec Petr

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT...
V Praze - Břevnově byly zahájeny oslavy miléniového svatovojtěšského jubilea roku I997, kdy očekáváme setkání se Svatým Otcem.
Zároveň je to prvním rokem závěrečné tříleté přípravy na rok 2.000. A tak všichni máme být malými kaménky v budování nového světa v roce
milosti a milosrdenství. I tyto řádky mají být přínosem k tomuto cíli. Když let přibývá množí se vzpomínky. A v tom nepřeberném bohatství,
která léta nastřádala, některé z nich jsou stále zřetelné a plné tepla.
Pozdravuji Vás v Kristu Pánu a přeji Vám mnoho dobra. Děkuji za Vaše vzpomínky, pozdravy, blahopřání, za Vaše přátelství. Mám rád
návraty k Vám, do míst, která mi přirostla k srdci. Každé prokázané dobro zaslouží si patřičného poděkování. A já jsem od Pána a od Vás
zakusil tolik dobra, a proto se srdce otvírá patřičným vzpomínkám. Přijměte mé poděkování a mou vděčnost.
Začátek března 1996 byl poznamenán třemi kněžskými úmrtími. Na zavolání Pána předešel nás trpělivý kněz P. Jiří Dvořák, nar. 19.4. 1961
v Třebíči. V témže týdnu jej následoval
P. Josef Dvořák, děkan, nar. 29.11. 1948 ve Vladislavi. A třetí za hustého sněžení a krajně
nepříznivého dne byl v Olešnici na Mor. pohřben P. František Kšica, nar. 21.8. 1922 v Pivonicích, vysvěcen 5.7. 1946. Nastoupil do Olešnice a
tam po uvěznění p. děkana P. Leop. Benáčka prožil kněžský život na jednom místě. Zemřel v nemocnici 7. 3. 1996. A jako poslední z
místních kněží nás opustil P. Ivan Josef Peša OSA, narozen 23. 12. 1915,
rodák z Olešnice, trpělivý kněz, který vložil tiše po dlouhém
utrpení svůj život do rukou nebeského Otce dne 30. října 1996.
Po úmrtí Otce Františka vypomáhali sousedící
kněží, mládež ve škole učil Petr Holý, který konal tehdy zde jáhenskou službu . Vždyť
nás každého vede Bůh osobitou cestou, i když se nám to zdá někdy málo srozumitelné. Od našeho Otce biskupa
Mons.

ThDr Vojtěcha Cikrle jsem obdržel dekret č. 1729, jímž jsem byl s platností od 1.7.1996 ustanoven farářem ve farnosti Olešnice na Mor. a
excurrendo administ. v Prosetíně. A pak na konci června jsme prožívali s P. Petrem Holým, novoknězem, jeho první mši svatou v Olešnici, a
tak hodina za hodinou mizí a mění se ve věčnost ve společenství věřících a s tímto mladým knězem.
Na dobré dílo je potřeba tří věcí: času - trpělivosti - klidu. Přeji O. Petrovi a Vám všem rovněž, abyste neprošli vzácný čas vašeho života, v
překotném spěchu, zadýchaně, vyčerpaně. Každý den prozařme klidem rozvážného člověka, který ví, že je dělníkem Božím. Jen v klidu a
poctivě vykonané dílo naplní nitro pocitem radosti a uspokojení. Pokorná nabídka nás kněží sloužit lidem podle zásady, že radosti a starosti
dnešního světa jsou také radosti a starosti církve. Nehrajeme žádné divadlo. Křesťan nepřestává věřit, že přijde sjednocení v míru a v lásce.
Jsme připraveni vstoupit do boje proti zlu svou modlitbou a svým osobním životem.
Tak jsme společně začali v Olešnici. Přejeme a vyprošujeme Vám I nám oběma, abychom v duchu lásky konali pro svěřené kněžskou
službu. Aby tato vítězná láska více pronikla do Vašich domovů, spojovatelka rodiny, pomáhala k růstu a zrání dětem a mladým, prozařovala
kříže trpících, nemocných a starých.
Je nutné, abychom čas od času se zastavili a ohlédli se oběma směry. Zpět na vše , co minulo a dopředu na to , co přijde. Přijměte
statistiku minulého roku 1996:
Olešnice
Prosetín
celkem

Sňatky
7
7
14

Křty
21
20
41

Pohřby
19
0
19

Sv. přij.
18 486
6 363
24849

Nedělní návštěv.
cca 420
96

Každý pátek je mše sv. pro mládež. Po ní následuje program pro mládež ať už na faře nebo
jinde. V sobotu ráno je liturgie pro děti,
které doprovázejí jejich rodiče a tím vytvářejí jedinečné společenství. Úterní mše sv. je se zaměřením pro ty, kteří v duchovní sféře prožívají již
podzim života. K tomu jsou pravidelná modlitební společenství rodin. Nejlepší obrana je zdravá a fungující rodina, která má zájem o dobro
dětí. - Návštěvy nemocných na první pátky. Prožili
jsme uvedení do duchovní obnovy obou farností při Adoračních dnech, ale také při
pobožnostech Křížových cest v době postní a mariánských májových pobožnostech v měsíci květnu. 11. května - svátek matek. 2. června
poutní Mše sv. ve Lhotě před kapličkou.- První sv. Přijímání. - Otec Petr na přání duchovních správců uděluje po okolí novokněžské
požehnání. Letní prázdniny prožité ve znamení táborů, chaloupek, radosti a výchovy.
-Zdařilou byla poutní slavnost u sv. Markéty a u sv. Vavřince, odpolední poutní svátostné požehnání. - Dožínková neděle. - Oslava 85. výročí
založení tělovýchovné jednoty Orla a 70 let postavení Katolického domu, celebrantem byl P. Boh. Cemper. - Táborák pro mládí, rodiče a
ostatní na konci prázdnin.- V Dol. Bojanovicích jsem mohl prožít vzácné chvíle při oslavách 800 výročí první písemné zmínky. - Kněžská
rekolekce v Prosetíně 10. října, u stolu oltáře i občerstvení na faře bylo nás jako apoštolů 12. - Tradiční pouť k sedmibolestné do Sloupu,
Vranova a Křtin.- Pohřeb P. Františka Fučíka, rodáka z Crhova, faráře rajhradského, který pamatoval na rodnou farnost a věnoval hezký kalich
olešnickému kostelu.- Duchovní obnova mládeže.- Účast v kostele sv. Jakuba v Brně s Donem Gobbi, který povzbudil všechny, že Panna
Maria je velkým darem, který nám Ježíš Kristus dal před smrtí na kříži.- Pravidelně jezdíme na FA do Koclířova.- Kursy exercicií a obnov ve
Lhotě. - Adventní příprava na Narození Páně zakončena umělecky provedenými náročnými zpěvy Vánočních mší a korunována jedinečným
pásmem Vánoční tajemství, doprovázel dětský orchestr, pěvecký kroužek a baletem Špuntíků pod taktovkou Jos. Slavíčka a uměleckými
vedoucími paní učitelek.- Setkání mládeže farnosti s mládeží Hodonína. - V Prosetíně ekumenické vánoční pásmo z obou kostelů.- A už v
tomto roce 1997 to byl opět Adorační den, který vedl dp profesor B. St. Krátký. - Ples katolické mládeže byl po všech stránkách přínosný.Setkání animátorů a zástupců mládeže s naším nejd. biskupem Vojtěchem v Brně.- Karneval školáků zaujal všechny, malé i velké, hlavně

vynikla kapela šikovných mužů, kteří nezištně hráli pro to, že měli radost a tu přenesli na všechny.- 0statkový věneček Katol. žen s bohatou
tombolou.- 11. února jsme slavili světový den nemocných.
To byly radostné duchovní prožitky a úkoly. Ale při tom byla tvrdá realita: fara po předávce prázdná, všechno volá po opravách, a tak od
začátku byla starost o napravení naléhavostí. Sakristie se svým dosluhujícím a nevyhovujícím nábytkem byla prvním objektem , kdy byla
vylíčena, pořízena nová elektronika zvonění, dálkové ovládání topení v kostele, instalováno umývadlo a prostor opatřen obkladačkami a
všechno vyplněno novým a praktickým nábytkem. Hned souběžně byla rekonstrukce farní kanceláře a kuchyně: vybourání otvoru pro dveře
kanceláře,
osazení
zárubně
a
precizně
a mistrovsky provedený obklad z tvrdého materiálu pro nové dveře a a vybaveni kanceláře nábytkem. Následovalo upravení pokojíků pro oba
kněze. Potom náročná práce na zařízení moderní kuchyně: tato práce zabrala čas až do nynějších dní:
vykopat starou podlahu,
vybourat nefunkční příčky, zhotovení izolace proti vlhku, tepelná ochrana, zavedení elektřiny, plynu topení a vody, zabudování nového a
většího okna a dveří do komory, schodiště, podlahovina. To všechno nyní po instalaci nábytku a obložení vytváří estetické a funkční vybavení,
stůl hezkého tvaru v jídelním prostoru řeší celkový vzhled a účelnost. K tomu provedena malba pohostinky. Oprava a nové vybaveni WC na
faře v Prosetíně, rekonstrukce bouří zničeného kříže na návsi v Brťoví.
V tomto roce je potřebné provést v obou farnostech mnoho věcí. V Prosetíně na kostele rekonstrukce střechy. Úkolů je mnoho, doufáme
však, že s Boží pomocí a s Vaší obětavostí a velkodušností se podaří uskutečnit. Vždyť život s trvalými hodnotami je možné jedině tehdy, když
máme osobní vztah k živému Bohu, který nás má rád a poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista. Tomu otevřme dokořán dveře! To
žádá i velkodušnost. Proto se obracíme na Vás s důvěrou, že se s námi spojíte a pomůžete nám. Neboť přední část střechy kostela sv.
Markéty v Prosetíně je nutné letos zároveň s následnou opravou fasády uskutečnit tuto velikou opravu. Sami na to nestačíme a tudíž se
obracíme na Vaše pochopení a dobré srdce. Zdatné prosíme o brigádnickou pomoc, nemocní a starší nám pomohou modlitbou a ostatním
jistě budeme moci poděkovat za finanční příspěvek, který můžete vložit u ČS spořitelny v Olešnici, nebo poštovní poukázkou nebo přímo na
staveništi. Odměnou Vám bude radost z dobrého skutku. Bůh Vám nezůstane dlužen. Cítíme, že naše farnosti žijí, vždyť usilujeme o to, aby
Boží království rostlo.
Váš Otec Josef

------- Příběh -----------------------------------Byla jednou jedna zbožná žena, překypující láskou a oddaností k Bohu. Každé ráno chodívala do kostela. Cestou na ní mohly děti volat,
nebo žebráci ji oslovovat, ona však byla cele soustředěna na Boha, že si jich nevšímala.
Jednou tak šla ulicí ke kostelu, zahloubaná jako obvykle a
přišla těsně před začátkem mše. Opřela se do dveří, nic. Opřela se do nich
znovu a vší silou, byly zamčeny.
Rozrušena, že zmešká mši, což se jí už roky nestalo, a také jak tak neví, co si počít, podívá se před sebe. A tam, přímo před jejím
obličejem, byl na dveřích připíchnutý lístek.
Stalo na něm: "Já jsem i tady venku!"
Tvůj Bůh

Zamysleme se trochu nad tím, kde se s Bohem setkáváme my???

----------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY ZE SČÍTÁNÍ PROVEDENÉHO
V NEDĚLI 20. 4 1997
OLEŠNICE:
Dětí předškolního věku (0 - 6 let) : 28 dětí
Děti školního věku

(7-15 let): 72 dětí

Mládež (16 - 25 let): chlapci:
děvčata:

26 osob
31 osob

Dospělí (26 - 40 let): muži:
ženy:

29 osob
33 osob

(41 - 60 let): muži:

64 osob

ženy:

81 osob

(61 - 75 let): muži:
ženy:

32 osob
80 osob

(nad 76 let): muži:
18 osob
ženy
26 osob
Celkem přítomno na mších sv.: 520 osob
Průměrný věk: 43,9 roků
Výdělečně činní: ano - 182 = 35% ne - 338 = 65%
Nedělní sbírka celkem: 3676,00 Kč.
PROSETÍN:
Dětí předškolního věku (0 - 6 let) : 2 děti
Děti školního věku

(7-15 let): 15 dětí

Mládež (16 - 25 let): chlapci:
děvčata:
Dospělí (26 - 40 let): muži:
ženy:

3 osob
8 osob
9 osob
7 osob

(41 - 60 let): muži:
ženy:

9 osob
16 osob

(61 - 75 let): muži:
ženy:

7 osob
10 osob

(nad 76 let): ženy:
3 osoby
Celkem přítomno na mších sv.: osob
Průměrný věk: 40,3 roků

Výdělečně činní: ano - 32 = 36% ne - 57 = 64%
Nedělní sbírka celkem: 643,00 Kč
--------------------------------------------------Poděkování Vám všem za spolupráci při tomto sčítání, které je vhodné nejenom pro naší farnost, ale také pro naše diecézei, aby
biskupové věděli, za jak velkou část lidu hovoří, když mají před sebou nelehká jednání o budoucnosti vztahu církve a státu.

Pořad bohoslužeb Sv.týdne v Olešnici:
Květná neděle: mše sv.: 8,00 a 10,30
pobožnost Křížové cesty: 14,30
Zelený čtvrtek: mše sv. v 17,00 hod.
Velký pátek:
velkopáteční obřady 18,00
Bílá sobota: obřady a mše sv. ve 20,00
Boží hod velikonoční: mše sv.: 8,00 a 10,30
Te Deum a svátostné požehnání ve 14,30
Velikonoční pondělí: mše sv.: 8,00 a 10,30
-------------------------------------------------------------------------------------

Pořad bohoslužeb Sv. týdne v Prosetíně:
Květná neděle: mše sv.: 8,30 a 10,30
Zelený čtvrtek: mše sv. v 17,00
Velký pátek:
velkopáteční obřady v 17,00
Bílá sobota: obřady a mše sv. v 17,00

Boží hod velikonoční: mše sv.: 8,30 a 10,30
Velikonoční pondělí: mše sv.: 8,30

---- P.S. na závěr --------------------------Drazí přátelé, dostal se Vám do rukou první nesmělý pokus o farní zpravodaj. Důvod, proč jsme se o to pokusili, je jednoduchý:
život farnosti není život jednotlivců, ale život ve společenství. A tak i tento zpravodaj by měl k tomuto účelu přispět. Budeme rádi,
když v tomto zpravodaji budou vycházet i vaše názory, vaše dotazy i připomínky, budeme rádi, když bude tento zpravodaj sloužit k
lepší informovanosti o dění ve farnosti. A tak se nebojte zazvonit na faře a připojit ruku k dílu!
Za všechny, kdo toto první číslo připravili
Petr Mech Holý
kaplan

______________________________________
Společnou cestou - občasný zpravodaj
vydává Řím.- kat. farnost v Olešnici, nám.Míru 86, 679 74 Olešnice, tel. 0501/463117
a Řím.- kat. farnost v Prosetíně, 592 64 Prosetín, tel. 0501/463333

