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SPOLEČNOU CESTOU
občasný zpravodaj olešnické
a prosetínské farnosti

--- Z poslední vůle otce Josefa -----------------------P.Josef Matušina
16.8.1919 - 16.3.1998
Z celého srdce jsem vděčný Pánu Bohu za milost života, víry a povolání ke
kněžství. Knězem jsem rád. Vyjadřuji svou velikou vděčnost svým drahým zesnulým
rodičům a stařečkům za pečlivé a laskavé vychování a jejich vzácnou obětavost, své
zesnulé sestře Lidušce Zahrádkové za pěkné mládí v mých rodných Dubňanech, za
její nezištnou lásku a podporu
ve studiích,
jejím dětem Toníkovi, Marušce,
Lidce a Staničce s jejich rodinami, jsem vděčný kněžím, kteří tehdy působili v mém
rodišti, za rady a vedení, rodině, příbuzným, vychovatelům, svým rodákům,
dobrodincům, ctihodným sestřičkám, farníkům v Bořitově, Mikulčicích, Prušánkách, v
rozlehlé farnosti ve Žďárné, stejně tak všem v Prosetíně, Čtyř Dvorech, Brťoví, Louce
a Bolešíně, Olešnici a okolí, všem hostům v útulném kostelíčku sv.Markéty; všem
jsem se snažil být starostlivým a milujícím duchovním otcem. Vyjadřuji poděkování
trpitelce farní sestře obětavé sl.Toničce Novákové s jejími sourozenci a jejich
rodinami, kéž Boží Láska hojnou mírou odplatí všechnu její péči, ať v náručí Boží a u
Matky nebeské je věčně šťastná. Děkuji svým spolužákům z mládí, přátelům a
spolubratřím za všechnu dobrotu a jejich přátelství , za dobra pro duši i pro tělo.
Vděčně také vzpomínám všech, kdo se mě ujali za studií a hlavně za války, kdy
jsem pracoval jako bohoslovec v olejodolech v Žatčanech, především dobrým lidem v
Telnici, v Sokolnicích a Újezdě. Ti všichni byli pro mně zázemím svými modlitbami,
oběťmi a svou pozorností. Chci Vám všem poděkovat za Vaší lásku a porozumění.
Bůh Vám hojnou mírou odplať za Vaše modlitby, kterými jste mě provázeli v mé
kněžské službě. Všechny Vás prosím o modlitby. A snažně prosím o odpuštění svých
lidských slabostí, když jsem někoho nepochopil, neporozuměl, ublížil. Kéž Boží
Všemohoucnost všem mnohokrát odplatí a mně kéž je Boží Dobrota, Bůh slitovný,
milosrdným Soudcem, neboť zodpovědnost před Ním je veliká a naše slabosti jsou
ohromné.
Mojím přáním je, abych byl pohřben v rodných Dubňanech.
Všem, kteří v tak velikém počtu byli ke mně dobří z celého srdce žehnám a ta
odpuštění prosím, když jsem nemohl splatit.
P.Josef Matušina

Kdo k hrobu Vašemu si později sem zajde
a s modlitbou tu na rtech tiše bude stát,
ten srdce Vaše otcovské zas znovu najde,
jež ani po smrti nás nepřestalo milovat.
(Č.M.Tomíško - "U hrobu kněze")

--- Duchovní obnova pro mládež ---------------------

V sobotu 28. března se v Olešnici na faře konala duchovní obnova pro
mládež na téma "Bůh v mém životě". Obnovu vedl otec Michael Martínek, který v
současné době působí v saleziánském středisku pro mládež ve Fryštáku. Mnozí si
ho pamatujete z doby před asi 15 lety, kdy působil v letovické farnosti. Mladých se
sešlo v počtu asi 30 osob ve věku od 15 do 30 let.
Obnova začala přednáškou otce Michaela, který na základě vlastních
zkušeností přiblížil změnu pohledu na Boha v závislosti na věku a vývoji
vlastní víry. Byly to tři různé pohledy: Bůh táhnoucí mě kupředu, Bůh milující a Bůh
dávající svobodu a zodpovědnost za sebe sama. Tyto tři pohledy neznamenají
tři různé bohy, ale různé pohledy na jednoho a téhož Boha a samozřejmě to
nejsou pohledy jediné a konečné. Potom následovala soukromá meditace a rozbor
vyslechnutých informací a také příprava na oběd. Po obědě jsme byli rozděleni do
menších skupinek, ve kterých jsme diskutovali o našich zkušenostech s
vnímáním přítomnosti Boha v našem životě. Tato diskuse byla završena
společnou debatou o poznatcích z jednotlivých skupinek. Vyvrcholením celé obnovy
byla mše svatá.
Účelem obnovy bylo především vyvolat zamyšlení se nad postavením Boha v
životě každého z nás, na našem vztahu k Bohu a potřebou neustále tento
vztah vylepšovat, která je nutná pro vývoj naší víry.
Bohu díky za všechny podněty, které jsme si odnesli do našeho každodenního
života. Rovněž patří dík všem organizátorům a otci Michaelovi.

_______________________________________
Rodina Koubkova a Dědkova chce touto cestou poděkovat
Vám všem za Vaši pomoc i Vaše dary, kterých se jim dostalo
po ničivém požáru jejich domu.
--- Život v klášteře -----------------------------------------Podobá se klášter dobrovolnému vězení?
Možná, že někteří z nás mají o řeholním životě tuto představu, a proto bych ráda
několika slovy tento způsob života přiblížila.
Každý z nás přijal od Boha různé dary a schopnosti a z toho vyplývá i rozdílnost
našich povah a také našeho životního povolání, tedy cesty, po které máme k Bohu
směřovat.
Poznala jsem, že mně Pán volá k zasvěcenému životu v řeholní rodině
(kongregaci) sester františkánek, a proto jsem se rozhodla na toto volání odpovědět.
Řeholní život především vyžaduje odchod z rodiny a ze světa, zříci se sebe a
odevzdat
se Kristu a církvi v řeholní rodině. K tomuto je potřeba duchovní i
praktická příprava, která se uskutečňuje v době kandidatury a postulátu. V
kandidatuře se zájemkyně seznamuje s kongregací. Trvá neomezenou dobu, v
některých případech může probíhat i externí formou. V postulátě, který trvá půl až
dva roky, žije postulantka v domě kongregace a poznává její život. Noviciát trvá
jeden rok. V něm mají být novicky uvedeny do duchovního a řeholního života. Po
ukončení noviciátu skládá novicka dočasné sliby na jeden rok a tím začíná období
juniorátu, který trvá pět let (sliby se vždy po roce obnovují). po této době sestry
mohou složit sliby doživotní.
Naše kongregace se řídí řeholí klášterního III. řádu sv.Františka z Assisi. Její
charisma - milosrdná a obětavá láska ve službě potřebným a následování chudého a

ukřižovaného Krista v duchu sv.Františka - se uplatňuje v práci ve zdravotnictví,
výukou a výchovou mládeže a také službou kněžím.
Naší hlavní myšlenkou je obětovat své modlitby, práce a utrpení za posvěcení
kněží, za kněžský a řeholní dorost, a tak se skrze kněze podílet na záchraně duší.
Modlitbou breviáře chválíme Boha s celou církví. Vnitřní modlitbou, duchovní
četbou, modlitbou růžence se učíme poznávat a milovat Boha.
Žiji v řádovém společenství teprve krátkou dobu, takže nemám mnoho zkušeností,
ale poznala jsem, že na Boží volání musíme odpovídat neustále, každý den znovu a
znovu. Proto chci poprosit o modlitbu, kterou na této cestě potřebuji.
Eva Kadlecová

--- Z kuchyně rádia Proglas -----------------------------

Od 8. prosince 1995 vysílá křesťanská rozhlasová stanice Proglas a to na
kmitočtu 90,6 MHz ze svého prvního vysílače umístěného na rozhledně na Svatém
Hostýně. Nahrávací a vysílací studia sídlí v
prostorách budovy biskupského
gymnázia v Brně, takže zpočátku hrstka nadšenců tohoto "šíleného" nápadu
nemohla vysílání slyšet. Ani ti největší fantastové nevěřili tomu, že by mohl být
životaschopný projekt soukromé křesťanské rozhlasové stanice finančně založený
na dobrovolných příspěvcích množství drobných dárců. Uplynulo několik měsíců a
19. března 1996 Proglas začíná vysílat z brněnského vysílače na Hádech na
kmitočtu 107,5 MHz, takže se stává slyšitelným na téměř celém území střední a
jižní Moravy - tedy i na Olešnicku. A za rok už Proglas vysílá z vysílače na
Pradědu na kmitočtu 93,3 MHz - zázraky se dějí. V současné době je možno
Proglas poslouchat na celé Moravě, ve východních Čechách a na části území
Slovenska a Polska.
Jaká je programová skladba vysílání? Na začátku stanice vysílala 18 hodin
denně - od 5,30 do 23,30, nyní je to 20 hodin - od 5,00 do 2,00. Program se skládá z
hudby a slovesných pořadů. Vysílací schéma, čili jaký druh pořadu je kdy vysílán,
prodělalo od počátku řadu změn a vlastně se neustále vyvíjí. Hudba, kterou Proglas
vysílá, je velmi rozmanitá - klasická i neklasická (populární). Slovesné pořady
vznikají jak ve studiích v Brně, tak v regionálních studiích - v pražském studiu
Kristián, v olomouckém studiu Radim a v ostravském studiu Telepace. Proglas
spolupracuje i s dalšími rozhlasovými stanicemi - TWR a Rádio Hlas naděje,
přejímá zprávy stanice BBC a vysílání české a slovenské redakce Rádia Vatikán.
Pro koho je určeno vysílání? Stručně řečeno - pro všechny věkové
kategorie. Každému se ale líbí jiná hudba, každého zajímá jiný druh pořadů.
Skupiny posluchačů podobného zájmu jsou dány převážně věkem. Lze poměrně
snadno zjistit, ve kterou denní či noční hodinu konkrétní skupina rádio poslouchá a
tomu je možné skladbu pořadů přizpůsobit. Každá skupina posluchačů má
jednak pořady oblíbené, potom pořady, které je ochotna tolerovat a nakonec
pořady,
při kterých přeladí na jinou stanici nebo přijímač vypíná. Cílem je
programovou skladbu upravit tak, aby vedle sebe nestály pořady kategorie 1 a 3 pro
jednu skupinu. Jak se tento nelehký úkol daří plnit, musejí posoudit posluchači
sami. Počítá se rovněž s určitou dávkou tolerance.
Jedním z rysů profilu stanice je ekumenismus, kromě katolické církve jsou
to pravoslavní a Československá církev husitská, kteří přispívají pravidelnými
pořady. Dále TWR představuje sdružení nekatolických církví a Rádio Hlas naděje

reprezentuje adventisty.
A kdo zajišťuje chod všech činností s vysíláním spojených ? V čele stojí
ředitel otec Martin Holík, dále jsou to zástupce, manažer, ekonom, účetní,
sekretářky, redaktoři, moderátoři, technici, příslužba, uklízečka, správce, vrátní a
předlouhá řada externích spolupracovníků.
Jak již bylo uvedeno, rádio je téměř výlučně financováno z dobrovolných
příspěvků posluchačů. Posluchači se mohou stát členy Klubu přátel. Členství v
Klubu k ničemu nezavazuje, ale zjednodušuje
korespondenci, účetnictví a
veškerý styk s posluchači. Členům Klubu je zasílán Zpravodaj, který vychází
přibližně 4x za rok. Členství v Klubu může dokonce znamenat různé slevy při
nákupu zboží v
některých obchodech. Kontakt mezi posluchačem a rádiem je
realizován prostřednictvím tzv. Kaprů. Tento způsob šetří spoustu peněz a práce
spojených s rozesíláním Zpravodajů a další korespondencí.
A co říci na závěr ? Co Vám mohu poradit - zkuste si Proglas naladit (v naší
oblasti je to buď brněnský kmitočet 107,5 MHz nebo pradědský 93,3 MHz) a
posuďte sami, zda Vás zaujme a pokud ne, zkuste to třeba jindy v jinou hodinu
ještě jednou. Pokud byste se chtěli podívat do prostor rádia (Brno, budova
biskupského gymnázia, Barvičova ulice - konečná trolejbusu č. 139), pak máte
příležitost 13. června, kdy se uskuteční Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni.
A poprosil bych Vás o modlitbu, aby toto dílo sloužilo k větší cti a slávě Boží.
Vladimír Kintr ( Váš kapr pro olešnickou farnost)

----------------------------------------------------------------------------------------Společnou cestou - občasný zpravodaj
vydává Řím.- kat. farnost v Olešnici, nám.Míru 86, 679 74 Olešnice, tel. 0501/463117
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