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Společnou cestou
občasný zpravodaj olešnické
a prosetínské farnosti

--- Úvodní slovo ---------------------------------------------Začala doba prázdnin, doba, která je alespoň pro děti nejkrásnější a nejlepší.
Přeji vám všem, abyste tyto prázdniny prožili pěkně, abyste si odpočinuli na těle i na
duchu, abyste načerpali nových sil a abyste také na všech místech, kam se
dostanete, cítili Boží blízkost a přítomnost.
K tomu Vám žehná
P.Petr
P.S1. Až po uzávěrce tohoto čísla jsem se dozvěděl o mém přesunu do Velkého
Mezíříčí k 1.8.1998. A tak alespoň tímto způsobem Vám chci poděkovat za Vaše
přijetí, přátelství i radost, kterou jsem v Olešnici jako kněz mohl pociťovat. Za to Vám
patří můj dík spojený s prosbou, abyste respektovali toto přání otce biskupa a abyste
mého nástupce přijali tak pěkně jako mně.
P.S2. Vzkaz pro děti: Nezapomeňte se z prázdnin vrátit domů! V září začíná škola!

--- Děkanátní setkání mládeže --------------------------Dne 30.května se na kunštátské faře uskutečnilo děkanátní setkání mládeže. Na
jeho zahájení se nás z olešnické i prosetínské farnosti dostavilo pouze sedm. V
průběhu dne nás však do ........plnili i ostatní kamarádi.
Hned po příjezdu nás pořadatelé rozdělili do skupinek. Obdrželi jsme lístky se
svým jménem, názvem skupinky a farnosti odkud jsme přišli. Tento způsob se mi
velmi líbil, protože jsme se mohli všichni lépe poznat. Po vzájemném představení
začali soutěže např. v rychlém pojídaní talíře jogurtu nebo v hádání podstatných
jmen a sloves. Před obědem nás navštívili manželé Vykydalovi z Blanska, kteří
vyprávěli o partnerských vztazích. Po obědě (byl výborný bramborový guláš) byla
chvíli siesta a po ní na závěr první části setkání byla na farské zahradě slavena mše
sv.
Druhou část setkání mládeže tvořila cesta z Kunštátu do Křetína, kde se na ohni
opékali ryby a bylo také vyhlášení soutěže skupinek.
Na setkáních podobného významu oceňuji výbornou náladu, smysl pro humor a v
prvé řadě chování jednoho k druhému. Nikdo se nesnaží vyvyšovat nad druhého, být
pyšný a nafoukaný. Všichni si pomáhají, navzájem povzbuzují a nevadí jim i případná
prohra. Jednoduše oslavují vítězství i druhých, vždyť je to jen hra. Kéž by se nám
toto chování podařilo přenést i do normálního života.
Ráda bych poděkovala všem pořadatelům za překrásně strávený den a přála
bych si, abych se podobných akcí mohla i v budoucnu zúčastnit.

Maruška Slavíčková

--- Farní rada -------------------------------------------------Koncem května byla v naší olešnické farnosti ustanovena farní rada. Tato farní
rada je dvanáctičlenná. Polovinu členů jste zvolili vy svými hlasy a druhou polovinu
jmenoval duchovní správce farnosti.
Dne 13.6.1998 se uskutečnilo první
setkání této farní rady. Byly nastíněny představy o práci farní rady, její kompetence a
smysl.
Byly také rozdány konkrétní úkoly pro jednotlivé členy farní rady.
Členové farní rady:
Vladimír Kintr - člen farní rady
František Bílek - vnitřní údržba kostela, věže
Jindřich Procházka - vnitřní údržba kostela, věže
Josef Soukal - údržba kostela a fary (elektř., plyn, voda...)
Miroslav Blaha - chrámová muzika, stolařské záležitosti
ing. Jan Novotný - účetnictví
ing.Ludmila Čadková - účetnictví
František Vojta ml. - inventář, půjčování far. nástrojů
Pavel Neumann - inventář, půjčování far. nástrojů
Alois Stejskal - brigády
ing.Miroslav Halámek - kontakt s mládeží
Josefka Blahová - člen farní rady
Drazí farníci, nebojte se obracet na jednotlivé členy se svými připomínkami a
buďte jim nápomocni, protože farní rada tady není od toho, aby všechno dělala
sama.
Samozřejmě se nebojte obracet i na duchovního správce s tím, co vám není
jasné i s různými problémy. Je smutné, když se určité věci týkající se farnost dozví
kněz jako poslední, jenom z toho důvodu, že se lidé bojí mu to říct. Kolika zbytečným
fámám a různým dohadům by se tímto předešlo.
P.Petr

--- Pouť naší farnosti do Říma ---------------------------

Již jsou to dva měsíce, co jsme se zúčastnili farní pouti do Říma. Zasvěceně nás
věčným městem provázel nejen náš otec Petr, ale také Dr. Antonín Žíla, který nám
pověděl i mnoho zajímavostí, které bychom se jinak těžko dověděli.
První zastávka byla ve Florencii. Zde jsme si prohlédli např. Michelangelovu
sochu Davida a z ochozu na kopuli kostela Panny Marie Sněžné byla nádherná
vyhlídka na celé město.
Další zastávkou bylo městečko Orte, starobylé město vybudované na skále.
Do Říma jsme dorazili až večer. Nocovali jsme v nádherném klášteře na okraji města

- staraly se o nás sestřičky dominikánky z Malty. Každý den nám otec Petr sloužil mši
svatou - na různých místech, kde byla právě možnost.
V úterý 21. 4. jsme si prohlédli Coloseum, kostel sv. Klementa, Lateránskou
baziliku. Navštívili jsme Nepomucenum - kolej českých bohoslovců, kde nás čekalo
setkání s mnoha známými - také poprvé s bratrem otce Petra, Tomášem, který v
Římě studuje. Pak jsme si prohlédli ostatky sv. kříže v kostele Svatého kříže
jeruzalémského, který je titulárním kostelem kardinála Vlka. Na ostrově Tiburtina
jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje s ostatky sv. Vojtěcha. Další zajímavou stavbou
je Pantheon - kruhový kostel s kulatým otvorem ve střeše. Byl to původně pohanský
chrám. Potom jsme navštívili kostel Tovaryšstva Ježíšova (jezuité) a zastavili se před
památníkem Viktora Emanuela. Odtud jsme šli ke Kapitolu - římské radnici a pak
sestoupili k památce na antický Řím - Forum Romanum.
Vrcholným zážitkem byla ve středu audience u svatého Otce na
Svatopetrském náměstí. Seděli jsme na nejlepších místech díky Tomášovi. Sv. Otec
české poutníky pozdravil: "Srdečně zdravím poutníky ze Starého Hrozenkova,
Olešnice na Moravě a členy Klubu vozíčkářů Petýrkova z Prahy." Odpoledne jsme
byli v letním sídle papeže
Castel Gandolfu
a prohlédli si katakomby sv.
Sebastiana.
Ve čtvrtek jsme díky Tomášovi navštívili vatikánské zahrady, potom baziliku
sv. Petra s kopulí, odkud byl krásný rozhled a kdo chtěl, mohl navštívit Sixtinskou
kapli ve Vatikánských muzeích. Odpoledne jsme si ještě prohlédli baziliku Santa
Maria Maggiore. Po krátkém odpočinku v klášteře jsme se opět vrátili do Říma na
noční prohlídku města - Španělské schody, fontána di Trevi, Piazza Navona.
V pátek jsme se rozloučili s Římem v chrámu sv. Pavla za hradbami a pak už
směr domov přes Benátky. V Benátkách jsme prošli uličkami, přes různé mosty a
kanály až na náměstí sv. Marka, zpět už jsme jeli lodí po Canale Grande a
následovala noční jízda autobusem přes Rakousko domů.
Plni dojmů a krásných zážitků jsme přijeli v sobotu dopoledne do Olešnice.
Určitě máme dlouhou dobu na co vzpomínat. Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k
dobré organizaci této překrásné pouti.
Za všechny poutníky
Kája Adamec a Jan Šafařík ml.

--- Pozdrav papeže Jana Pavla II. ---------------------Při generální audienci konané 22.dubna 1998 na nám.sv.Petra ve Vatikáně papež
Jan Pavel II. pozdravil české a moravské poutníky těmito slovy:
"Srdečně vítám poutníky ze Starého Hrozenkova, z Olešnice na Moravě a
členy Klubu vozíčkářů Petýrkova z Prahy.
Zítra se bude slavit svátek sv.Vojtěcha. Neměl lehké poslání ve své zemi. Často
byl pronásledován, ale vždy dokázal odpustit a znovu jít za hlasem Božím, a to až na
smrt.
Nechť jeho slavný odkaz ve vás roznítí touhu po službě Bohu s nerozděleným

srdcem!
K tomu vám ze srdce žehnám! Chvála Kristu!"

Život patronky prosetínského kostela sv.Markéty
Každoročně kolem 13.července slaví prosetínská farnost svou pouť při příležitosti
svátku sv.Markéty, světice, které je zasvěcen místní kostel. A tak si myslím, že
nebude na škodu alespoň pár slovy si něco o této světici říct.
Markéta se narodila v druhé polovině 3. století v Antiochii v Pisídii (dnes toto
místo najdeme severovýchodně od Ispatry v Turecku). Když jí v dětství zemřela
matka, dal ji pohanský otec na vychování k příbuzné na venkově. Pěstounka byla
tajnou křesťankou a vštípila víru v jediného Boha i Markétce. Po jejím návratu do
Antiochie se její otec zhrozil. Jeho vlastní dcera se stala křesťankou. Přikázal
Markétě, aby se raději zdržovala stále s dobytkem na poli. Tam ji však potkal
pisídský místovladař Olibrius a povolal Markétu mezi své krásné otrokyně. Rezolutně
odmítl její křesťanské přesvědčení, a když mu nebyla po vůli, dal Markétu mučit a
nakonec stít.
Sv.Markéta se počítá ke čtrnácti svatým pomocníkům. Staré obrazy ji
znázorňují s jinými slavnými mučednicemi, Kateřinou a Barborou. Liší se od nich tím,
že má na hlavě korunku a v ruce drží holubici, kříž a palmu, u nohou někdy mívá
symbol pekla - draka.
Úcta k sv.Markétě je u nás spjata s vítězstvím Přemysla Otakara II. nad Uhry v
bitvě u Kressenbrunnu r.1260, která se udála v předvečer svátku sv.Markéty.
Součástí kořisti byly i domnělé ostatky této světice, které pak byly uloženy v chrámu
sv.Víta. Roku 1262 při
velkém
suchu byly právě 13.července neseny při
prosebném průvodu do břevnovského kláštera. Než průvod dosáhl cíle, déšť svlažil
vyprahlou zem i prosebníky.
Sv.Markéta je patronkou dobrého, příznivého počasí. A poněvadž její svátek
bývá na počátku žní, byla světice u nás ctěna jako přímluvkyně za dobrou a zdárnou
sklizeň.

-- Příběhy k pobavení -------------------------------------Jednou byla taková tropická vedra, že lidé často z toho omdlévali. A tak se mladá
dáma v kostele ani nedivila, když se člověk středního věku hned vedle ní poroučel k
zemi. Briskně poklekla vedle něho, rukou ho chytla v zátylku a tlačila mu hlavu dolů
mezi jeho kolena. "Nechte hlavu dole? šeptala mu naléhavě. "Budete se cítit líp, když
se vám nahrne krev do hlavy".
Mužova manželka přihlížela nečinně a vypadalo to, že zadržuje smích. "Musí to být
pěkně necitelná ženská, " pomyslela si mladá dáma.
Potom se k jejímu údivu muži podařilo vyprostiti z jejího sevření. Zasyčel: "Co to
děláte, vy bláznivko? Spadl mi pod lavici klobouk!?".
----------------------------------------Pan farář jde po ulici a viděl malého chlapce u jedněch dveří, jak vyskakuje a snaží
se dosáhnout na zvonek. Ale chudák kluk byl příliš malý a zvonek moc vysoko.
Kněz proto přišel k němu a zazvonil za něj. Pak se na chlapce s úsměvem obrátil: "A
co teď?"
A malý dareba na něj vychrlil: "Teď musíme rychle utíkat pryč, aby nás nechytli!"

--- Co nás čeká o prázdninách ------------------------5.7.-17.7.- prázdninová chaloupka pro děti v Rudíkově
12.7. - pouť v Prosetíně,sv.Markéta
26.7. - v 15,00 hod. svěcení nové kaple sv.Sedmipočetníků ve Víře s následnou
veselicí
27.7.-2.8. - prázdninové soustředění dětského sboru v Újezdě u Brna
9.8. - pouť v Olešnici, sv.Vavřinec
17.8. - 21.8. - pobyt prosetínských dětí a mládeže ve Hrádku u Znojma
----------------------------------------------------------------------------------------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

