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SPOLEČNOU CESTOU
občasný zpravodaj olešnické
a prosetínské farnosti

--Slovo na úvod ------------------------------------------Dnes poprvé se k Vám na úvod neobrací otec Josef, ale já. Dobře všichni víte, že
pan farář se podrobil těžké operaci a že nyní u něj probíhá léčebná kůra. A proto Vás
prosím o vzpomínku i modlitbu, aby mu Bůh dal dostatek sil při jeho nelehkém údělu.
Začala čtyřicetidenní postní doba. Je to podobně jako doba adventní doba
přípravy.
Své kořeny má v biblickém podání o vyjití Božího lidu z Egypta po osvobození z
otroctví, kdy Bůh tříbil svůj lid při putování pouští, než ho nechal dosáhnout
Zaslíbené země.
Postní doba nás také spojuje se čtyřiceti dny, které Ježíš strávil na poušti v
postu a modlitbě.
Každý křesťan by měl v této době uposlechnout výzvy, se kterou se Církev

obrací na své věřící na Popeleční středu: "Obraťte se a věřte evangeliu!"
Jak píše papež Jan Pavel II. ve svém poselství k Postní době: "... v této postní
době vybízím každého křesťana, aby viditelně projevil své osobní obrácení
konkrétním skutkem lásky vůči člověku, který potřebuje pomoc, aby v něm rozpoznal
tvář Krista, který mu téměř z očí do očí opakuje: "Byl jsem chudý, téměř na okraji
společnosti ... a ty jsi mě přijal". A díky společnému úsilí tak pro mnoho lidí znovu
zazáří světlo naděje...".
Přeji Vám a přeji to i sobě, abychom prožili dobu postní jako dobu, kdy se
budeme snažit svůj život i své jednání zase trochu více přiblížit duchu evangelia,
abychom pak o to s větší radostí mohli oslavit svátky Velikonoc.
Váš
P. Petr

--- Možnost podávání sv. přijímání na ruku ------Jak jsme mohli slyšet v Pastýřském listě našeho brněnského biskupa otce
Vojtěcha na 1. postní neděli, tak právě od této neděle v našich českých a
moravských diecézích byla po kladné odpovědi vatikánské Kongregace pro
bohoslužbu a svátosti na žádost České biskupské konference zavedena možnost
přijímat sv.přijímání kromě tradičního způsobu do úst i možnost přijímání na ruku.
Jak už bylo uvedeno jedná se o možnost. To znamená, že každý věřící má
možnost a plné právo sám volit ten z obou způsobů, který pro sebe považuje
za vhodný. Každý ať se tedy sám rozhodne a každý ať tedy i
respektuje
rozhodnutí druhého.
Jak se bude praktikovat podávání na ruku? Věřící předstoupí před kněze tak, že
položí dlaně na sebe, pravák pravou dospoda a levou navrch, levák opačně. Ruce
drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne: "Tělo Kristovo" a přijímající
odpoví: "Amen". Poté mu kněz položí hostii na dlaň. Přijímající buď hned na místě
uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si jí do úst, nebo
poodstoupí stranou a tam postupuje stejně. S hostií neodchází
dál do
kostela,
nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tu
chvíli proto, aby ji přijal.
Přečtěme si ještě jednou pozorně slova Pastýřského listu otce biskupa: "... K
četným dohadům, nejasnostem i kampaním proti legitimitě možnosti přijímat
oběma způsoby závazně prohlašuji, že po schválení Římem je každé
dohadování ve společenství naší církve nejen zbytečné, ale přímo škodlivé a
rozkladné.
Sestry a bratři, vím, že každá změna vzbudí pozornost a někdy
u někoho i nelibost. Bylo by velkou škodou, kdybychom věnovali větší
pozornost úvahám o tom, jak Krista ve svátosti přijímat, než Ježíši Kristu
samotnému. O něho jde, na něm nám v prvé řadě záleží..."
A tak se snažme i my uposlechnout této výzvy otce biskupa.
P.Petr

--- Příběh -----------------------------------------------------Žebravý mnich došel na kraj vesnice a usadil se pod stromem, že tam
přenocuje, když tu najednou přišel vesničan a volá: "Kámen! Ten kámen! Dej mi ten
drahý kámen!"
"Jaký kámen?" zeptal se mnich.
"Včera v noci se mi ve snu zjevil anděl," vysvětloval vesničan, "a řekl mi, že

když půjdu za soumraku na kraj vesnice, najdu tam mnicha a ten mi dá drahý kámen,
který ze mne udělá nadosmrti boháče."
Mnich se chvíli hrabal ve vaku a pak jeden kámen vytáhl: "Patrně měl na mysli
tento," pravil a podal jej vesničanovi. "Našel jsem ho před pár dny na lesní stezce. Je
váš."
Muž na kámen užasle hleděl. Byl to diamant, a pravděpodobně ten největší na
světě. Vždyť byl velký jako lidská hlava.
Popadl diamant a odešel. Celou noc se však v posteli převaloval a nemohl
spát. Za úsvitu šel probudit mnicha a řekl: "Chtěl bych, abys mi dal jiné bohatství. To,
které ti umožňuje dát někomu takový diamant s tak lehkým srdcem."
(z knihy Antony de Mella - Ptačí zpěv)

-- NAŠE LETOVICKÉ DĚKANSTVÍ ---------------------------Jelikož nedávno proběhla v naší farnosti rekolekce kněží z našeho letovického
děkanátu, nebude na škodu si připomenout, které farnosti do tohoto děkanství patří:
Bedřichov - farnost zasvěcena sv.Mikuláši - správována z Lysic.
Bohuňov - farnost zasvěcena sv.Jiljí - spravována ze Křetína.
Černovice - farnost zasvěcena sv.Janu Křtiteli - spravována ze Křetína.
Dlouhá Lhota - farnost zasvěcena sv.Bartoloměji - spravována z Černé Hory
P.Vincencem Řehořem (nar.1933).
Křetín - farnost zasvěcena sv.Jeronýmovi - správcem farnosti je P.Zděnek Veith
(nar.1958).
Kunštát - farnost zasvěcena sv.Stanislavu. Správcem farnosti je P.Vít Fatěna (nar.
1969).
Letovice - farnost zasvěcena sv.Prokopu. Děkanem je P.Josef Fasora (nar.1936),
kaplanem P.Jiří Grmolec (nar.1957). V Letovicích je i klášter Milosrdných bratří s
kostelem sv.Václava. Převorem kláštera je P.Václav Málek (nar. 1927).
Lomnice - farnost zasvěcena Navštívení P.Marie. Farnost spravuje P.Oldřich
Zdražil (nar.1919).
Lysice - farnost zasvěcena sv.Petru a Pavlu. Farnost spravuje P.Slavomír Bedřich.
Olešnice - farnost zasvěcena sv.Vavřinci - farářem je P.Josef Matušina (nar.1919),
kaplanem P.Petr Holý (nar.1971).
Rozhrání - farnost zasvěcena Povýšení sv.Kříže. Spravována z Letovic.
Sebranice - farnost zasvěcena Nanebevzetí P.Marie. Spravována z Kunštátu.
Sulíkov - farnost zasvěcena sv.Marii Magdaléně. Farnost spravována ze Křetína.
Unín - farnost zasvěcena sv.Petru a Pavlu. Spravována z Drásova P.Františkem
Nestrojilem (nar.1924).

--- Manželská setkání --------------------------------Od října do prosince se v naší farnosti uskutečnila během tří víkendů "Manželská
setkání" pod duchovním vedením brněnské komunity Emmanuel. Tento cyklus
setkání měl název "Láska a Pravda".
Prvního a následně i dalších setkání se zúčastnilo 16 manželských párů z naší

farnosti. Po společných modlitbách jsme pozorně naslouchali přednáškám vyučování na téma "Obrácení" ve vztahu k Bohu i k partnerovi, "Komunikace mezi
manželi" a "Život rodiny".
V závěru dne jsme se ve skupinkách mohli podělit o svoje názory, radosti i
starosti a také udělat rozhodnutí.
Pro nás pro všechny byla tato zkušenost velkým obohacením, zjístili jsme jak
mnoho máme společného. Pomohla nám vytvořit společenství manželů, která se
pravidelně scházejí k modlitbě a vzájemnému sdílení.
Všem, kteří umožnili tato setkání patří velký dík.
Marie Plíhalová

--- Hlad po lásce --------------------------------------------------Velmi často máme chudé
ve svém domově
a nevíme o tom.
Myslíme si, že být hladový
znamená nemít chleba.
Ještě mnohem trpčí je hlad po lásce.
Osamělost se šíří stále víc...
Chudé musíme hledat nejdříve ve svém domově,
pak u sousedů, na ulici a na celém světě.
Kristus nás poslal do tohoto světa
abychom byli jeho láskou a jeho soucitem.
Matka Tereza

--- Menší statistika za rok 1997----------------------Olešnice:
Duchovní správa:
Křty
28

Sňatky
8

Pohřby
11

Sv. přij.
21000

Nedělní účast.
510

------------------------------------------------------------------------------Hospodaření:
Příjmy:
Přebytek z r.1996
178 256,Sbírky pro farnost za r. 1997
164 911,Sbírky účelové (povodně, charita, misie...)
151 624,Ostatní příjmy (nájmy, úroky...)
7 713,-------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
502 504,-

Výdaje:
Odeslané účelové sbírky
151 624,Režijní výdaje (topení, elektřina...)
80 802,Bohoslužebné výdaje (hostie, víno, výzdoba,...) 8 709,Oprava kostela
24 439,Oprava fary
14 083,Vybavení kostela, fary, učebnice,...
36 738,Ostatní výdaje
6 072,--------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
322 467,Převádí se do r.1998

180 037,-

Prosetín:
Duchovní správa:
Křty
19

Sňatky
7

Pohřby
2

Sv. přij.
6000

Nedělní účast.
80

------------------------------------------------------------------------------Hospodaření:
Příjmy:
Přebytek z r.1996
79 118,Sbírky celkem za r. 1997
86 135,Dary fyz. a práv. osob
80 378,Příspěvky (Biskupství, Okr. úřad)
70 000,Ostatní příjmy (nájmy, úroky...)
2 358,-------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem
317 989.Výdaje:
Odeslané účelové sbírky (misie, povodně,...)
27 644
Režijní výdaje (topení, elektřina...)
7 476,Bohoslužebné výdaje (hostie, víno, výzdoba,...) 1 297,Oprava kostela
197 525,Oprava fary
456,Ostatní výdaje
2 600,--------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem
236 998,Převádí se do r.1998

80 991,-

Pořad bohoslužeb Sv.týdne v Olešnici:
Květná neděle: mše sv.: 8,00 a 10,30
možnost sv. smíření od 14,00
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

Zelený

čtvrtek:

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

Pořad bohoslužeb Sv. týdne v Prosetíně:
Květná neděle: mše sv.: 9,15
Zelený čtvrtek: mše sv. v 18,30
Velký pátek: velkopáteční obřady v 19,00
Bílá sobota: obřady a mše sv. v 17,00
Boží hod velikonoční: mše sv.: 9,15
Velikonoční pondělí: mše sv.: 9,15
---------------------------------------------------------------

Požehnané a upřímně prožité svátky, načerpání posily z
Kristovy oběti Vám po dobu Svatého týdne i pro další dny přeje,
vyprošuje a za všechnu pomoc děkuje
P.Petr Mech Holý
_______________________
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

