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Úvodní slovo 2
„Shodná výpověď nejméně dvou svědků“
Nejdříve ze všeho roztál sníh - ten umělý na sjezdovce se ještě chvíli
zdržel - a zpod jeho chundelaté peřiny vylezlo sluncem zalité jaro. Bylo nám
jasné, že vzdorovat slunci ani tento poslední ostrůvek zimy dlouho nevydrží. Celé
to chladné období se zatápělo v našem chrámu sv. Vavřince a při dosažených
10, 11 stupních Celsia si málokdo naříkal; a ještě rád se z domu přišel do kostela
ohřát. U nás se nekouřilo od úst jako v jiných kostelích a tak snad jedině děti byly
ošizeny o tuto romantickou představu linoucí se páry. Naopak starší si
pochvalovali dobrou viditelnost a nekondenzující kapky vody padající ze starých
olejomaleb stropu chrámu. Na půlnoční si mnozí sundávali a rozepínali bundy
překvapeni útulností našeho chrámu. Kdo z nich dokázal pokleknout a snížit se
až k zemi poznal jak příjemná dokáže být mramorová dlažba. Dokonce i notoričtí
rýmaři (L.T.) zde odkládali kapesníky.
Celé to dlouhé zimní období se zatápělo do doby, než jsme se rozhodli
z kostela vyjít, opustit jej jak Noe archu a vydat se chválit Pána do přírody.
Nedělní křížové cesty se staly krásným občerstvením znovu se omlazující přírody
i našeho ducha.
Ke konci postu o jeho páté neděli postní se přihodilo něco proč píši tento
úvodník. Co jsme nezažili celou zimu vypuklo právě před Květnou nedělí.
Nastalo mrazivé ráno a nás farníky zvyklé na vytopený kostel přivítal mrazivý
chlad. Přesto jej všichni nesli statečně a krom jediného člověka (M.K.) se nenašel
nikdo další, kdo by přišel říci: „Pane faráři je nám zima“.
V biblistice nás učili o pravdivosti výpovědi dvou až tří svědků. Zásadně
nestačila ve Starém Zákoně výpověď jednoho člověka. Tak můžeme číst
u obvinění Ježíše, jak přiváděli nové a nové svědky, ale ani dva z nich se
nedokázali shodnout. Jiným příkladem může být obhajoba Zuzany ve 13. kapitole
knihy Daniel.
Marně jsem tedy čekal, zda někdo další přijde potvrdit tuto výpověď,
abych mohl znovu topení uvést do chodu. Ze zástupu čítajícího cca 400 lidí se
nenašel nikdo jiný, kdo by toto svědectví mrazivé neděle potvrdil. Škoda jen,
že mohlo být na svátky v kostele útulněji.
Třeba se tím poučíme a až budeme za chvíli svědčit o zmrtvýchvstání Páně
snad to nebude jen nevěrohodná výpověď jednoho farníka, ale celé farní rodiny.
Přeji vám to pravé Velikonoční zajásání, když Kristus vstal i my s ním
jednou vstaneme! Ať se z toho raduje nejeden, nejedno, ale srdce každého z nás!
Požehnané svátky!
Váš o. Pavel

3 Kronika
Rok 1939 - přepis farní kroniky
Tento rok byl neklidný a rozbouřený v naší vlasti i v celé Evropě. 15. března
1939 bylo to ve středu, obsadilo německé vojsko Čechy a Moravu. Ve farnosti
bylo nad tím veliké zděšení. Ráno silně sněžilo, zuřila vichřice a přes to bylo
venku plno lidí. V očích plno slz! Německé vojsko do Olešnice nevtáhlo.
Od 15. března byla všude nervosita, kolovaly zprávy nejpodivnější. Lidé žili
ve stálém rozčilení. 1. září 1939 začala válka německo-polská a další vývoj
událostí zaznamenají dějiny. Tyto otřesy se projevovaly nejen ve farnosti, nýbrž
všude horečnými nákupy, vybíráním vkladů atd. Lidé, majíce dobře v paměti bídu
za světové války hleděli se zásobiti zvláště obuví, textiliemi a potravinami.
Evropa je zase ve válce. Dej Bůh, aby v této válce náš národ a naše vlast
zůstaly ušetřeny strádání a běd a aby jim po skončené válce vzešla slavná doba!
Očekáváme pevně, že pravda a spravedlnost zvítězí, neboť i v dějinách národů se
projevuje Boží Proztřetelnost. Spoléháme na svaté patrony naše, je prosíme
o ochranu, aby nám v těchto vážných dobách nedali zahynouti. Prosby k nim
hlaholí ustavičně v našem kostele. Sv. Václav nás nezklame!
1. března 1939 byl zdejší kooperátor P. Jan Hřebíček ustanoven
administrátorem v Prosetíně. Jeho předním úkolem bylo starati se, aby konečně
byla v Prosetíně postavena nová fara. Svůj úkol také P. Jan Hřebíček splnil. Dnes
stojí v Prosetíně pěkná fara.
Do Olešnice byl ustanoven za kooperátora P. František Voneš, rodák
ze Střítěže, farnost Rožná. P. Voneš přišel sem z Letovic.
5. července 1939 byl v Brně vysvěcen na kněze náš farník František Fučík
z Crhova. Odpoledne téhož dne přijel do své rodné obce. Tam jsme ho uvítali
(farář, družička a starosta obce Crhova) a církevním průvodem ho odvedli
do farního kostela.
Primice se konala v neděli 9. července. Počasí slavnosti přálo. Družičky
s bílými liliemi v rukou a veliký zástup lidu doprovázeli novokněze z Crhova
do Olešnice. Primičním kazatelem byl P. Josef Soukop, bývalý zdejší kooperátor,
administrátor v Žatčanech - oběd pro hosty primiční byl na faře.
K primici jsme zakoupili garnituru zelených bohoslužebných rouch: kasuli,
dvě dalmatiky a pluviál od fy M. Nedomová v Olomouci. Roucha jsou opravdu
krásná. Náklad 6 550 K,- byl uhrazen dary.
V neděli 16. července 1939 vedl farář olešnický procesí do Bystrého, kde byl
letos učiněn pokus obnoviti slavné pouti k P. Marii Karmelské. K našemu
průvodu přidali se také věřící z Trpína a tak vzrostl průvod na 300 lidí.
Při slavných bohoslužbách v Bystrém kázal olešnický farář na téma: Mariánská
úcta v českém národě.

Kronika 4
Tocháčkův kříž
20. srpna 1939 se konala slavnost svěcení kříže, který postavili
u Podhrázského mlýna manželé Vilém a Anna Tocháčkovi. Kříž posvětil
P. Emanuel Tocháček, rodák z Podhr. Mlýna, nyní farář v Divákách.
Nápis na kříži zasluhuje, aby zde byl uveden:
„Poutníče, postůj zde a pomodli se za svůj národ, jemuž bylo letos znovu
vystoupiti na Kalvarii dějin za to, že křížem pohrdal a chtěl zvítěziti v jiném
znamení než ve znamení tomto, v němž jedině vítězství naše a naše spása.“
L. P. 1939 Postavila rodina Tocháčkova
Zajímavý doklad o současné situaci národa!
na zadní straně kříže:
„Kříž tento postaven ke cti a chvále Boží a z vděčnosti za milost dožití se 50 let
manželství Josefy a Emanuela Tocháčka a 25 let kněžství abrahamovin
P. Emanuela Tocháčka, jejich syna.“
100. výročí konsekrace kostela
na 15. září 1939 připadlo 100. výročí od konsekrace farního kostela. Toto
jubileum jsme oslavili v neděli 17. září. Kázal olešnický rodák
Dr. Aug. Neumann, profesor Cyrilometodějské fakulty z Olomouce. Válečná
doba nedovolila uspořádati oslavu ve větších rozměrech.
Sv. Václava
Svátek sv. Václava jsme oslavili krásně. Na hrubou se dostavili vedoucí
Národního souručenství, starostové a členové obecních zastupitelstev ze všech
obcí farnosti. Tím i u nás bylo dokumentováno, že národ se hlásí ke svému
patronu.
Vánoce
Počasí o vánocích bylo velmi příznivé. Sucho, dobré cesty a jen zcela
mírný mráz. Účast v kostele byla veliká. Radostně zněla kostelem slavná Rybova
vánoční mše. Při závěrečné pobožnosti na konci občanského roku se pomodlil
farář z kazatelny Třebízského modlitbu za vlast. Lidé slzeli a hlas knězův se lámal
dojetím. Po modlitbě hřměla kostelem prosba: „Sv. Václave“ a hymna
„Kde domov můj“.
Veranda a koupelna na faře
Tohoto roku podnikl konkurenční výbor stavbu verandy a koupelny
na faře. Obě tyto věci byly potřebné a užitečné. Veranda dosavadní, úzká
a otevřená, byla stržena a postavena nová, která je rozšířená a uzavřená. Při tom
byl také upraven záchod. Koupelna byla zřízena v zadní části kuchyně. Prostorná
kuchyň byla přepažena stěnou.Toto umístění koupelny je opravdu šťastné. Náklad
na tyto stavby na faře činil 18 000,--K. Celou tuto částku nahradil konkurenčnímu
výboru kostel z přebytků běžného hospodaření, takže konkurenčnímu výboru dluh
nevzrostl.

5 Kronika, vzpomínka
Náboženský život
Náboženský život plynul normálně. Komunikantů bylo 23 340. Návratů
do církve bylo 6, odpad 1. Dvě manželství byla konvalidována. Pro kostel
zakoupeny různé drobnější potřeby, jež jsou podrobně vypočteny v kostelních
účtech. Byly také učiněny větší zásoby svící a řepkového oleje vzhledem k nejisté
budoucnosti.
Úroda
Po stránce hospodářské byl rok 1939 uspokojivý. Na jaře bylo třeba hodně
žita zaorat. Žita a pšenice byly řídké, ale pěkně sypaly. Jařiny: oves a ječmen byly
krásné, také píce byl dostatek. Úroda bramborů a řepy byla přehojná. Rok byl
dosti vlhký, ale počasí žním celkem přálo. Častými dešti se práce na polích
zdržovala, ale podzim byl dlouhý, a tak přece bylo možno všecky polní práce
dokončiti. Při vybírání bramborů však lidé zkusili dosti zimy. Podzimní setí bylo
značně opožděno. Vojenský zeměpisný ústav zřídil na farském pozemku parcelu
1208/1 trigonometrický bod „15 Farské pole“ a označili jej dřevěnou trojbokou
pyramidou.
pokračování příště

Vzpomínka
Letos si připomínáme 10. výročí úmrtí P. Josefa Matušiny a 60. roků
od jeho kněžského svěcení. Otec Matušina se narodil 16. srpna 1919
v Dubňanech. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1948
otcem biskupem Karlem Skoupým. Působil u P. Pekárka
v Bořitově, dále v Mikulčicích a Prušánkách, jako farář ve
Žďárné, Prosetíně a od 1. 7. 1996 do 16. 3. 1998
v Olešnici. Byl známý svou laskavostí a přívětivostí.
Kdokoli za ním přišel, neodešel bez útěchy a dobrého
slova. Na olešnické faře však nikdy nebydlel. Připravoval
si do důchodu bydlení v domku nad mlékárnou, ale zlá
nemoc mu v tom zabránila. Zemřel 16. 3. 1998
v Boskovicích, pochován byl v rodných Dubňanech. Připomeňme si jeho
šlechetné srdce verši, uvedenými na smutečním obrázku:
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.
Škoda, že jeho podobizna byla spolu s obrazy jeho pěti předchůdců
odstraněna při úpravě farního sálu.
J. P.

Okénko pro nemocné 6
7/6
Nepohrdej člověkem v jeho stáří,
neboť také my stárneme.
(Sir 8,7)
Všem lidem bez rozdílu přibývají jejich léta naprosto stejně. Je to
přirozený zákon, který nikdo nemůže změnit. Skutečnost, že nám roky přibývají,
se projevuje na celé naší osobnosti. Po stránce tělesné se nám objevuje řada
potíží, které jsme dříve neměli, mění se i náš vnější vzhled, jsme unavenější.
Činnost, kterou jsme dřív konali snadno, vyžaduje mnohem větší úsilí, naše
reakce jsou pomalejší. Také v oblasti psychické si uvědomujeme změny. Naše
sebedůvěra se zmenšuje, často pochybujeme o svých schopnostech, máme obavy
z budoucnosti, nesnadno se vyrovnáváme s nepředpokládanou zátěží, občas nás
napadají pesimistické představy a úvahy.
Když chceme vyrovnaně prožívat i toto období svého života, musíme si
často uvědomovat, že každý úsek našeho pozemského života má svoje poslání,
které máme dokonale splnit, v každém jsou radosti, které jsou mu vlastní, a že
všechno, co prožíváme, má plný smysl a hodnotu v Božích očích. To platí i o těch
obdobích, ve kterých sami toho moc nemůžeme a jsme odkázaní na pomoc lidí
kolem nás.
Chceme-li i svoje stáří prožít dobře, musíme ho přijmout a vyrovnat se
v duši se skutečností, že jsme zestárli, že na naše místa, která jsme měli dřív, třeba
v zaměstnání, nastoupili mladí lidé, kteří mají dokonalejší přípravu, než jsme
před řadou roků získali my. I v prostředí, ve kterém žijeme a jsme obklopení
blízkými lidmi, musíme umět ustoupit do pozadí a nevnucovat svoje názory anebo
představy o řešení problémů. I když někdy vidíme, že ti mladší dělají chyby,
musíme si uvědomit, že jsme je v jejich věku dělali i my a někdy ještě větší. Tak,
jak jsme kdysi my byli nepřístupní radám těch, které jsme pokládali za staré,
tak jsou dnes nepřístupní pro naše názory ti, kdo jsou mladí.
V každém životním období jsou radostné události, ale musíme mít snahu
je vidět a ocenit je. Nemusí to být nic mimořádného, ale musíme mít stále něco,
na co se těšíme, musíme umět hledat možnosti, abychom udělali radost lidem
kolem sebe, musíme mít chuť dobře prožít dnešek i každý další den. Je třeba,
abychom posilovali svoji odvahu prožít dobře i to, co může být těžké; my se v té
chvíli nespoléháme jenom na svoje lidské síly, ale spoléháme se na Boží dobrotu
a na to, že Bůh ve své všemohoucnosti a lásce k nám může vyřešit naši situaci
mnohem lépe, než si my ve své fantazii umíme představit.
Když my z naší strany uděláme podle svých sil a schopností, co je
možné, aby náš život i ve stáří probíhal dobře, můžeme se s plnou důvěrou
spolehnout na to, že Bůh ve své dobrotě doplní to, na co jsme nestačili anebo
neměli dost možností k uskutečnění, a dá nám všechno k takovému životu, který
bude životem podle jeho vůle, a proto životem správně prožitým.
O. Josef Šik

7 Místo rozhovoru - Marie Oujezdská
Předávání víry v rodině…
…Úkol veliký a důležitý, když máme dětem nebo někomu blízkému předat
to nejcennější a zároveň nejméně uchopitelné jmění. Vymlouvat se na to, že to
neumíme, že nemůžeme, nebo nemáme čas, nás nezachrání. Ježíš nás jasně
vyzval, abychom mu byli svědky až na konec světa… (Možná bychom někam
daleko vyrazili radši než začínat s evangelizací doma ve vlastní kuchyni, kde je
příliš vidět každá nedokonalost, ale právě v rodině celý svět dětem začíná.)
V Novém Zákoně také čteme, že každý z nás má poklad víry v nádobě hliněné jako Boží dar, o který můžeme lehko přijít, a o který je třeba pečovat. Dar, který
si sami nemůžeme dát ani zasloužit, i když se od nás očekává pilná spolupráce a
jehož plnost si opakujeme pokaždé, když se modlíme Vyznání víry..
Takže si to shrneme - už zazněla otázka KDY - odpověď zní: hned
a pořád, na otázku KDE - odpovíme: u nás doma a všude. Na otázku CO můžeme
odpovědět slovy Creda. Takže už nám zbývá rozlousknout jen jediné - JAK? a máme to v kapse!
Jak - nuže chopme se toho, co máme po ruce: jedno přísloví říká, že uši
dětí jsou uzavřené napomínání, ale oči otevřené k příkladům. A naše víra by byla
bez skutků mrtvá. Nezbývá než začít u sebe s přemýšlením - když dětem tvrdím,
že lhaní je hřích, skutečně nelžu manželovi, nadřízeným, finančnímu úřadu nebo
doktorovi? A co závist, když sousedovi mají už třetí nové auto a naše stará
rachotina tráví v servisu víc času než na silnici? A co třeba nějaký ten sebezápor
v postní době? Pomlouvání, předčasné soudy, propírání špatností druhých? Děti
nás neustále sledují, a i když třeba vždycky nerozumí tomu, co děláme nebo
říkáme, dobře vycítí rozdíly mezi hlásáním toho, co by se mělo, a konečnou
realizací. Zdá se dokonce, že nejčastěji si pamatují to, co jsme vůbec nikdy neměli
říct nebo udělat. Ach jo. Máme být tak dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský
otec. Myslí se tím dokonalí v lásce, ne bezchybní. Bez chyb na této zemi není
nikdo, naopak jsme jako křesťané mnohem věrohodnější, když dokážeme nahlas
uznat a třeba i překonat své slabosti a omyly…To se nám ta kapsa pěkně přeplnila
ba zdá se přímo bezedná - podtrženo sečteno CO nám, ubohým hříšným
chybujícím rodičům zbývá? Prosit dennodenně o pomoc Ducha svatého
a připravovat půdu pro jeho působení.
Ano, připravovat, kypřit, okopávat, plít, zalévat a pak čekat, co z toho
bude. CO konkrétně to znamená? Kromě toho, že sami budeme víru žít, dovídat
se z Písma co nám náš Bůh říká a posilovat se svátostmi, můžeme použít docela
obyčejné prostředky – zapojit se do společenství dalších křesťanských rodin,
hledat vrstevníky pro své děti ve Skautu nebo v hnutích mládeže. Prožívat
liturgická období – aby kromě lidových zvyků byly vánoce a velikonoce oslavou
naděje. V hledání přátel i hojné pomoci z nebe nám jistě pomohou různá hnutí
a komunity s pestrým programem v rámci katolické církve (třeba „Modlitby
matek“ založené na odevzdávání dětí do rukou Božích), poutě i diecézní setkání.
V neposlední řadě to mohou být i knížky z křesťanských nakladatelství a nově
také dárek ze světa internetu: stránky s názvem Rodina a víra - adresu mají www.rodinavira.cz.

Příspěvky ze života farnosti 8
Jejich ústřední myšlenkou je právě vytvořit místo, kde by se daly hledat
informace, kam by se dalo přímo psát a kde by se rodič dočetl o zajímavých
akcích nebo místech, kde se scházejí nějaká společenství, konají poutě nebo
duchovní obnovy. Zatím existují necelého půl roku a nejsou příliš obsáhlé, ale je
to příjemné vědět, kam se obrátit.
Navíc tady v Olešnici budeme mít možnost 18. dubna v 19.00 hodin
v sále Orlovny vyslechnout přednášku na téma předávání víry v rodině z úst
osoby povolané - bude jí paní Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.
Čekat od ní můžete nejen výklad co všechno tato instituce pro rodiny připravuje
a organizuje, ale také konkrétní odpovědi na dotazy ohledně zkušeností, podnětů
či nabídky programů pro rodiče.
Přijďte se navzájem povzbudit: maminky, tatínci,
prarodiče nebo strýcové, tety a další vychovatelé. Když
už nic jiného - ujistíme se navzájem, že v tomto
klopotném úsilí s nejistým výsledkem nejsme sami.
I.K.

Malé ohlédnutí
Také si říkáte „jak ten čas letí“? Nedávno jsme slavili vánoce a už jsou za
dveřmi velikonoce.
Většina z nás si rozhodně nemůže stěžovat na to, že by v olešnické farnosti
„chcípl pes“, a tak si zkusme provést malou rekapitulaci toho, co všechno jsme
mohli během vánoc a po nich v naší farnosti prožít.
Na Štědrý den jsme roznášeli Betlémské světlo, letos to bylo zpestřené tím,
že nás spolu s novým betlémem v kostele natáčela do zpravodajství televize.
Odpolední dětskou mši doprovázely mladší děti svojí hrou na flétny.
Po náročných týdnech nacvičování a shánění hudebníků i dirigenta se
o půlnoční mši svaté olešnickým kostelem opět po pěti letech rozezněla Rybova
mše vánoční „Hej, mistře“ a po ní ještě zatroubili starší ministranti několik koled.
Na Štěpána jsme si poslechli nádherný vánoční koncert ze skladeb mistrů
českého baroka v podání rodiny Ostrých a Jarky Trmačové.
Na svátek Svaté Rodiny jsme se sešli na požehnání a zazpívali jsme si koledy.
Starý rok jsme stejně jako vloni zakončili v Orlovně.
O slavnosti Zjevení Páně se znovu Olešnicí rozezněl zpěv „My tři králové“
a to letos ještě ve větším počtu než vloni!
O adoračním dnu společně s námi adoroval jáhen Bohumil Urbánek. Uznání
patří hlavně mužům, kterých se ráno sešel plný celý přední blok lavic.
Vánoční dobu jsme zakončili ekumenickou bohoslužbou na evangelické faře.
Během vánoc i po nich se někteří z nás oddávali zimním radovánkám
na kluzišti a na svahu.
Pololetní prázdniny byly ve znamení betlémů a to přímo v Třešti. Navštívili
jsme také otce Romana v jeho novém působišti.
Vzhledem k tomu, že k masopustu neodmyslitelně patří plesy a karneval,
nemohli jsme si ani tuto radost odepřít.
Na závěr díky všem, kteří přispívají k tomu, aby naše farnost nepřežívala,
ale skutečně žila.
Jarka Sobotková
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Farní Silvestr
Rok se s rokem sešel a začal se plánovat společný Silvestr. Večer
předtím se sešlo několik herecky nadaných maminek a začalo přemýšlet o nějaké
veselé pohádce. Nakonec to byl trochu pozměněný příběh o Smolíčkovi. Ráno
v den Silvestra se sešlo několik tatínků a mládežníků, aby připravili „kaťák“.
Maminky poprvé a naposled nacvičily pohádku a oslava Silvestra mohla začít.
Pozváni byli všichni - od malých dětí až po seniory. V šestnáct
hodin jsme se společně sešli na mši svaté, abychom mohli
poděkovat za uplynulý rok. Po mši jsme se odebrali - včetně pana
faráře, dobré nálady a spoustou dobrot, co jsme si doma
připravili - do „kaťáku“.Tam už bylo vše připraveno včetně
dobrého moravského vína. Na zahájení několik maminek a jeden
tatínek zahráli již zmíněnou pohádku. Jako vždy ani mládežníci
nezklamali a zahráli divadlo. Pro děti byl připraven pestrý
program. Závodilo se, soutěžilo, tancovalo, zpívalo a bylo nám všem veselo.
Rodiny s malými dětmi, i přes jejich protesty, před půlnocí zamířily domů. Byli
tam však i někteří vytrvalci, kteří s námi oslavili příchod Nového roku. Doufáme,
že i ten příští Silvestr oslavíme společně s tak dobrou náladou.
Smolíček

Dětský karneval
V neděli před Popeleční středou jsme se děti a rodiče sešli v Orlovně
na dětském karnevalu. Protože se nikomu nechtělo chystat stoly, připravili jsme
jen židle, tak jsme měli aspoň víc místa na dovádění.
Výzdobu nachystala teta Štěpánková z výrobků dětí ze Sedmikrásku,
písničky nám pouštěl Fanda Vaverka, Markéta Bílková připravila hry a soutěže
a teta Kánská se ujala moderování.
Sešlo se několik šašků, princezen, kovbojů a ostatních. Nejlepší
byli kluci Trmačovi v převleku za Popelku a Růženku a Honzík Nechuta
v převleku za bezdomovce vypadal také velmi věrohodně.
Letošní karneval byl zpestřen tím, že se za masky převlékly i některé
mamky. Největší sranda byla, když přišel pan farář v převleku za průvodčího
i s papouškem Áronem, který dělal cvakačku na lístky.
Karneval se nám líbil a už se těšíme na další.
Vítek a Zbyněk S.

Ve zdravém těle, zdravý duch
Podle počasí to tak vždycky nevypadalo, ale podle
kalendáře opravdu byla zima. Ne každý ji má rád, ale většina
z nás si ji letos oblíbila díky akcím, jako farní lyžování a farní
bruslení.
Bruslení jsme stihli ještě v době, kdy padal pravý, přírodní sníh
a uhodily poctivé mrazy. Sešli jsme se v hojném počtu na kluzišti
a bruslilo se výtečně. Všichni si užili dost legrace. Spokojený byl
i malý Vašík, který se za pomoci maminky proháněl po ledové ploše v kočárku.
K vidění byly i různé krasobruslařské kreace, jezdilo se popředu i pozadu.
Kdo chtěl, mohl se klidně při nedělním odpoledni na ledě i natáhnout.
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Lyžování jsme si letos mohli užít podstatně víc. Nebyl sice pravý přírodní sníh,
ale umělý sníh vyrobený sněhovými děly. Do tajů tohoto sportu pronikli nejenom
ti nejmenší, ale i tací, kteří tuto činnost mnoho let neprovozovali. K naprostému
vyčerpání sil naštěstí nedošlo, neboť pan farář zajistil první pomoc - koblížky a
čaj. Ti, co z nějakých důvodů lyžovat nemohli, přišli alespoň k vleku podpořit
toto nadšení svojí přítomností.
Farní bruslení a lyžování byl opravdu dobrý nápad pro zpříjemnění ne úplně
vydařené zimy. Doufáme, že dá li Bůh, budeme příští zimu pokračovat v započaté
tradici.
H.V.

Aby všichni byli jedno
Každoročně od 18. ledna - svátku Panny Marie Matky jednoty křesťanů
- začíná v katolické církvi týden modliteb za tuto jednotu. V evangelikálních
sborech je to o týden dříve. Proto jsme se v neděli 13. ledna sešli spolu s bratry
evangelíky v sále jejich fary, zaplněné do posledního místečka, abychom se
modlili na tento úmysl. Tentokrát kázal náš duchovní otec Pavel Lazárek.
Připomněl, že v minulosti jsme si navzájem velmi ubližovali a díky Bohu tomu již
v takové míře dnes není. Od začátku 20. století (unionistické sjezdy na Velehradě)
církevní otcové rozhodli a většina věřících uvítala, že je třeba hledat to, co nás
spojuje a ne to, co nás rozděluje. S evangelíky máme společný křest, modlitbu
Páně a vyznání víry. Snaha o jednotu se ve větší míře projevila i po
II. Vatikánském koncilu. Vždyť k rozdělení církve došlo vinou hříchu pýchy,
touhy po majetku, nevěře, jak nám to později připomněl i pan jáhen. Modlitbou,
požehnáním a písní „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest“, bylo ekumenické
shromáždění ukončeno. Příští rok se opět sejdeme v našem kostele. O jednotu ale
musíme prosit stále, nejen jeden týden v roce.
J.B.

Třešťské betlémy
Na lednovém setkání seniorů nám dali manželé Stejskalovi tip na výstavu
betlémů v Třešti. Slovo dalo slovo a začali jsme rychle jednat - výstava byla
otevřená pouze do Hromnic. Protože se nám v tak krátké době přihlásilo jen
patnáct zájemců, objednali jsme mikrobus. V úterý 22. ledna 2008 jsme vyjeli
v osm hodin ráno od fary a vydali jsme se směrem přes Bystřici nad Pernštejnem,
Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Jihlavu do Třeště. Když jsme
projížděli Jihlavou, svítilo sluníčko a všichni jsme si pochvalovali, jak máme na
náš výlet krásně.
V Třešti u muzea na nás již čekala paní, se kterou bylo vše předem
domluveno. Ta nám přidělila průvodce a prohlídka mohla začít. Dověděli jsme se
o historii betlémů, o lidových řezbářích, o tom, jak se každý rok sjíždějí řezbáři
z České republiky i ze zahraničí a několik dnů přímo před zraky přihlížejících
diváků vytváří nové figurky, kterými pak obohatí stávající betlémy.
Když jsme si prohlédli překrásné betlémy v muzeu, vydali jsme se
na pochůzku po Třešti, kde mají tu zvláštnost, že jsou vystaveny soukromé
betlémy asi v šestnácti domech. V tu chvíli se sluníčko schovalo, začalo docela
hodně pršet a foukal studený vítr. Počasí nám však nezkazilo dobrou náladu a tak
jsme v prohlídce pokračovali.
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Každý majitel nám o svém betlému vyprávěl všechny zajímavosti a bylo
vidět, že mají všichni radost z našeho zájmu a opravdového obdivu. Celkem jsme
navštívili pět domů.
Ve třináct hodin jsme zašli do místní restaurace „U kapra“ na oběd.
Všem chutnalo a také jsme se trochu ohřáli a osušili.
Osm kilometrů od Třešti je Batelov, nynější působiště otce Romana.
Když už jsme byli tak blízko, rozhodli jsme se ho navštívit. Otec Roman nás mile
přivítal, pohostil a hlavně bylo na faře příjemné teploučko, takže jsme si toho
považovali. Provedl nás celou farou, která je opravdu veliká, ukázal nám
nádherný, opravený kostel, který je zasvěcen svatému Petru a Pavlovi. Potom
jsme pobesedovali a na závěr nám otec Roman sloužil mši svatou, která byla
krásným završením našeho výletu.
Otec Roman je v novém působišti spokojený a posílá mnoho pozdravů
všem do naší farnosti.
Asi v sedmnáct hodin jsme se rozloučili a vydali se na cestu k domovu.
Do Olešnice jsme se vrátili díky spolehlivému řidiči panu Šauerovi asi v půl
sedmé večer.
Bohu díky za nádherně prožitý den, který nás skutečně velice obohatil
a zahřál na duši.
Jaroslava Kolářová

Olešničtí farníci VE VESMÍRU
Tohle není sci-fi, ani článek z daleké budoucnosti, to je realita. Několik
olešnických rodin a mládežníků se ocitlo ve Vesmíru, středisku DCŽM (Diecézní
centrum života mládeže) Vesmír v Orlických horách. Mezi nimi i já.
Naše rakety (vlastně auta) odstartovaly od fary v pondělí 18. 2. po
společné mši. Velením byl pověřen kapitán Áron, má z nás totiž nejvíc nalítáno.
Pět dní, které jsme ve Vesmíru strávili, bylo plných
zábavy na lyžích, běžkách, bobech, snowboardech i ve vodě
v jednom polském aquaparku. O povyražení nás kluků se
postaraly také matrace na ubytovně, které se našim přičiněním
proměnily ve válečné bunkry nebo žíněnky pro naše akrobatické
kousky.
Nesetkávali jsme se však jenom při sportu a hrách, ale také
při společných modlitbách a mších. Navštívili jsme také poutní místo Vambeřice
a dva zajímavé kostely - jeden dvakrát vyhořelý kostel sv. Matouše a druhý se
skleněnou střechou v Neratově.
Sami vidíte, že jsme toho za pět dní stihli opravdu hodně. A to jsem toho
ještě hodně vynechal - třeba výborné jídlo místní kuchyně nebo nezapomenutelné
super vtipy pana Lazárka staršího.
Náš výlet trval do pátku, kdy jsme zase bezpečně přistáli na domácí
půdě.
Michal Bílek (Michele)
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Farní výhledy:
Před pondělní mší sv. bývá v našem chrámu pravidelná hodinová adorace.
Oslovil jsem různé skupiny života farnosti, s prosbou o aktivní zapojení a vedení
druhé části, tedy posledních třiceti minut před svátostným požehnáním.
Pro určitou pravidelnost a řád byl zvolen tento pořádek:
1. pondělí v měsíci - má na starost adoraci „klubko“
2. pondělí v měsíci - „senioři“
3. pondělí v měsíci - „maminky a ženy“
4. podělí v měsíci - „muži a ministranti“

Křesťanská televize NOE
Ve světě existuje víc než dva tisíce křesťanských televizí. Některé vysílají
na úrovni kontinentů, jiné jsou národního zaměření, jako naše Televize NOE. Je
mladá, snaživá, vysílá pro nás a přeci ji téměř neznáme.
Na obrazovkách Televize NOE můžeme najít pravidelné přenosy
generálních audiencí z Říma, týdenní zpravodajství z Říma „Octava dies“,
misijní magazíny, náboženské a vzdělávací programy, dokumenty a filmy. Před
tuto televizi se rodiče nemusí bát posadit své děti, protože jejím cílem je šířit
tradiční křesťanské hodnoty.
Televize NOE do začátku svého vysílání přináší svým divákům každou
neděli v 10.30 mši sv.
Takovéto přenosy jsou velice náročné, proto farnosti přijíždějí do Ostravy,
přímo do sídla Televize NOE - farníci tak mají možnosti prohlídky studií a vůbec
celé televize, mohou pobesedovat s ředitelem, otcem Leošem Ryškou, SDB,
o tom, proč a jak zakládal Tv NOE, a jak to v televizní kuchyni vypadá.
Tuto zkušenost může zažít i naše farnost a to v neděli 8. června
Přijměte tedy toto pozvání, ke společnému prožití mše svaté se všemi
nemocnými a nemohoucími, starými lidmi, se všemi kteří se dostanou onu neděli
jen k televizním obrazovkám a budou tímto způsobem společně s námi slavit mši
svatou.
V následujícím čísle našeho farního zpravodaji vyjde rozhovor s Marcelem
Puvákem, který obstarává tlumočení všech audiencí a mší sv. se Svatým otcem
a překládá zprávy z věčného města. Rád uvítám vaše otázky a dotazy na tuto
osobnost a činnost Tv NOE. Dotazy piště na adresu olecnice@katolik.cz
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Vedle duchovní stránky činnosti kněze ve farnosti je okolí zvyklé
posuzovat a hodnotit hlavně ty hmotné a viditelné skutečnosti jako opravy, stavby
a další dění života farnosti.
Tedy zde předkládám tuto část vykalkulovanou v číslech, část vaši pomoci
ať v podobě sbírek na různé aktuální potřeby lidí, nebo i potřeby farnosti. K těm
číslicím je třeba připočítat spoustu obětí a modliteb lidí doprovázejících konkrétní
událost.
Počáteční stav finančních prostředků k 1.1.2007 v Kč
z toho: pokladna
běžný účet

237 475,92
74.685,50
162 790,42

Příjmy Sbírky
farnosti: Dary fyzických osob
Ostatní příjmy ( nájemné, úroky,)
Příspěvek z diecéze
Příspěvek Města Olešnice ( MK, senioři, Mesknabo)
Celkem
Dotace: Jihomoravský kraj
Dar:
Město Olešnice
Příjmy celkem

447 469,00
217 105,00
7 936,72
4 000,00
13 000,00
689 510,72
60 000,00
71 522,50
821 033,22

Výdaje: Bohoslužebné ( hostie, víno, svíce, olej, liturgické knihy,… )
Režijní náklady celkem
z toho: plyn, vodné a stočné, el.energie (100+5+27 tis.)
údržbářský materiál
pojištění
poplatky, kolky, odpad, ACEB, atd.
tel.popl. internet, rádio, TV
ostatní ( čist.prostř., květiny, toner, xer.papír,..)
Opravy celkem
z toho: opravy památek
opravy ostatní
Odeslané sbírky celkem
z toho: Bohoslovci
Misie
Charitativní účely
Svatopetrský haléř
Potřeby diecéze
Církevní školství
TV NOE
Dary a charitativní výdaje
Drobný hmotný majetek (nádobí,pračka,popelnice,satelit,kamerový sys.)
Ostatní celkem - pastorace, náboženství, knihy,atd.
Daň z PPO, DNE
Misijní klubko, senioři, Mesknabo
Splátka půjčky

32 016,50
191 813,50
131 722,00
0,00
15 742,00
1 505,00
16 652,50
26 192,00
333 187,00
294 324,00
38 863,00
139 125,00
18 000,00
14 000,00
17 844,00
16 700,00
64 581,00
0,00
8 000,00
500,00
23 596,00
16 935,00
37,00
38 062,00
200 000,00

Celkem

975 272,00

Konečný zůstatek
Konečný stav pokladny:
Konečný stav účtu :
Celkem k 31.12.2007
Závazky k 31.12.2007

83 237,14
54 517,00
28 720,14
83 237,14
0,00
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Podrobný rozpis oprav kříže:
Od července do října 2007 probíhalo restaurování kříže na náměstí. Kříž je
datovaný do roku 1831 a je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Olešnice.
Architektura kříže s korpusem je hodnotným dílem drobné sakrální architektury
první poloviny 19. století. Je relativně kvalitní kamenickou prací v regionu
a výraznou dominantou obce.
Rozsah plánovaných prací spočíval v dokumentaci stávajícího stavu,
podrobném restaurátorském a laboratorním průzkumu, specifikaci primárních
povrchových úprav (zlacení) korpusu Krista. Dále pak v očištění povrchu kamene,
konsolidaci kamenných bloků, demontáži jednotlivých bloků architektury kříže,
obnově zkorodovaného spojovacího čepu armatury, nahrazení kamenného
materiálu kamenem novým v případě naprosté dožilosti původního materiálu,
odstranění hmotových doplňků z technologicky nevhodného materiálu na bázi
cementu, doplnění narušené modelace umělým kamenem, obnově zlacení,
povrchové retuši, hydrofobizaci, atd. Dalším závažným problémem byla výrazná
trhlina po obou bocích probíhající od patky kříže až po boční voluty.
Součástí komplexní obnovy památky bylo řešení odvodu vody od základů
kříže vybudováním drenáže a úprava okolí schodišťových stupňů. Jednotlivé
schodnicové prvky byly demontovány, důsledně mechanicky a chemicky očištěny
od povrchových nečistot, biol. povlaku a nevhodných plomb. Následně
konsolidovány organo-křemičitým přípravkem.
Chybějící části byly doplněny minerálním tmelem v příbuzné zrnitosti
i barevnosti. Zpětné osazení bylo provedeno až v samotném závěru opravy po
odstranění lešení. Jednotlivé prvky byly loženy do maltového lože a spáry mezi
jednotlivými díly byly vyplněny restaurátorskou maltou. U exponovaných
chybějících částí byla do kamenného materiálu vložena nerezová armatura
pro větší pevnost výplně.
Čtyři oktogonální pilířky v bezprostředním okolí kříže byly očištěny
a ošetřeny stejnou metodou. Řetěz, který je spojuje byl šetrně odvrtán, opískován,
opatřen novou povrchovou úpravou speciální kovářskou barvou, byla doplněna
chybějící oka.
Na restaurování kříže se finančně podílel dotací Jihomoravský kraj
(60.000,- Kč) a stejnou měrou Římskokatolická farnost (74.022,50 Kč) a Město
Olešnice (74.022,50 Kč). Celková cena opravy činila 208.045,- Kč.
Práci provedla restaurátorka Monika Lokajová a restaurátor Zdeněk Horák.
Kříž byl dne 2.11.2007 za účasti široké olešnické veřejnosti a představitelů obce
a základní školy posvěcen boskovickým děkanem.
Z dalších oprav realizovaných v roce 2007
Oprava kříže na hřbitově 37.700,- Kč. Na opravu přispěl částkou 17.000,o. Roman Strossa.
Plátkové zlato na pozlacení korpusů obou křížů poskytla jedna olešnická rodina.
Oprava bočního schodiště ke kostelu včetně kovaného zábradlí 44.589,- Kč
(z toho samotné zábradlí 14.900,- Kč).
Drobná oprava varhan 3.990,- Kč.
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Z jednání farní rady
Nastal nový rok a tím i vhodná příležitost seznámit se s plány a výhledy
do budoucna.
1) Již delší dobu se hovoří o vytvoření bytu faráře. Při stávajícím
provozu fary je to nezbytné i vzhledem k zachování duševního zdraví obyvatel
fary. Z jednoho pokojíku, kde v součastné době žiji, pracuji a spím (vzhledem ke
snížení nákladu vytápění) by vznikala hala s koupelnou, z vedlejšího pokoje
potom ložnice. Z haly by se zároveň vstupovalo do obývacího pokoje.
Tato úprava spočívá ve vybudování koupelny, jejíž stavbu má zaplatit
biskupství. Nás čeká probourání dveří z haly do obývacího pokoje a následné
přebroušení podlahy v obývací prostoře.

V horní chodbě, do které se vstupuje schodištěm vedoucím z průjezdu, by vznikl
malý kuchyňský koutek. Našel by využití pro všechny aktivity odehrávající se
v sále (klubko, senioři, mládežníci, farní rada, přednášky), aby se neustále
nemuselo běhat do spodní kuchyně a přenášet velké množství nádobí.
V mezičase úprav bych bydlel v bývalé kaplance
v horní části fary směrem do náměstí. Zde je naplánováno
probourání dveří (na plánku jde o probourání dveří mezi
pokojem a úzkou dlouhou chodbou), které by propojily
kaplanku se součastnou koupelnou, aniž by bylo nutné vše
dokola obcházet přes sál.
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2) Do budoucna se plánuje úprava farního dvora. V součastné fázi byla
podána žádost o finanční příspěvek na obec, určená na vytvoření budoucího
projektu (projekt zahrnuje i vybudování tolik očekávaných sociálních zařízení
pro farnost).
Plán bude postoupen jedné soukromé firmě, která nám pomůže se sháněním
dotací z EU.
Do podzimu bychom měli být schopni pomocí vlastních sil vytvořit a zprovoznit
na dvoře v jeho levé části farní kavárnu. Kavárnu otevíráme 5. 9. po večerní
mši svaté! (náhradní termín 7. 9.)
Pohled na nový farní dvůr směrem od budovy fary:

3) Byl vypracován projekt odděleného vytápění fary a kostela. Tím by
se měly razantně omezit ztráty a zvýšit účinnost vyhřívání.
Pro vytápění kostela sv. Vavřince v Olešnici bylo navzženo osadit
v sakristii nový plynový kondenzační kotel v provedení „turbo“ s vývodem nad
střechu s výškou cca 25-30 kW s ohřevem TUV např. BAXI PRIME HT 280.
Kotel bude opatřen nezbytnými armaturami a doplněn o tlakovou expanzní
nádobu o objemu 50 l. Potrubí pro vytápění bude zhotoveno z ocel. trubek
a vedeno v sakristii v podlaze a dále v obvodové zdi kostela až ke vstupním
dveřím, kde bude potřeba podlahu otevřít a zde potrubí napojit na stávající rozvod
ÚT. Potrubí vedené do fary bude odpojeno. Potrubí ÚT bude opatřeno nátěrem
a izolací. Chod kotle bude řízen prostorovým termostatem se spínacími
hodinami. Teplota vody do podlahového vytápění bude nastavena na 48 °C.
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Zároveň byl vypracován návrh pro přestavbu nového topení pro celou faru.
Stávající vytápěcí systém bude zdemontován. Prostor bývalé kotelny je možno
využít pro jiné účely. Plynový kotel pro vytápění budovy fary bude umístěn
v prostoru chodby v druhém nadzemním podlaží.
4) Oprava varhan. Součastný stav nástroje je následující: Jedná se
o dvoumanuálový nástroj firmy Rieger Krnov Opus 2530. Počet znějících
rejstříků 15. Pneumatická traktura tlaková, rozvod pomocí olověných trubek.
Membrány a míšky původní, silně opotřebované. Mezirelé pedálu kombinované.
Vzduchový systém řešen jedním
zásobníkovým
měchem. Kovový píšťalový fond kvalitní a sourodý.
Dřevěný píšťalový fond vykazuje pouze v I. Manuálu
napadení červotočem. Vzdušnice velmi zachovalé.
Varhanní skříň napadena červotočem v místech lepení
kostním klihem, ostatní části bez napadení.Ventilátor
původní, nevyvážen a již v minulosti renovován.
Hrací stůl proveden dle tehdejších trendů, chybí
spojka I-I 4´. Klaviatury velmi opotřebované. Nástroj
potřebuje obnovit opotřebované membrány, míšky a
provést generální opravu stávajícího stroje. Oprava
spočívá v demontáži, renovaci, petrifikaci,
znovuosazení systému, jeho seřízení a naladění. Je
zapotřebí provést výměnu všech membrán. Tímto
nástroj získá přesnost hry a životnost nástroje bude
prodloužena o cca 40 – 50 let.
Spoluúčast na opravě přislíbilo město Olešnice a Jihomoravský kraj. V součastné
době se farní rada rozhoduje, které firmě opravu svěří - v říjnu by se znovu
varhany měli rozeznít v jejich plné kráse.
5) Dříve než se pustíme do opravy varhan bude nutno osekat severní
stěnu chrámu kvůli její vlhkosti. Po následném vyschnutí by se nahodila severní
stěna kostela včetně presbytáře. Teprve poté začneme uvažovat o vymalování.
6) Nový betlém z Betléma přijde uložit do speciální vitríny umístěné
v předsíni kostela. Vytvoření stěny bylo navrženo tak, aby esteticky nenarušilo
vstupní prostoru chrámu a ladilo s vnitřním vybavením. Tuto práci obstarává pan
Bělehrad a finančně zaštiťuje město Olešnice.
Ještě jsme nevyčerpali všechny možné opravy a přitom už jen výčet
navrhovaných prací stačí k vyčerpání (870.000,- Kč). Nezbývá než vše podpořit
modlitbou a přiložením ruky k dílu, na všechny dobrodince budeme pamatovat při
mších svatých. Za každou vaši pomoc a ochotu budu velice vděčen. Všechna
stavitelská činnost, kterou farní rada schválí by měla přispět ke stmelení života
farnosti. Těším se na naši společnou práci!
o. Pavel
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Rekapitulace navrhovaných oprav:
Změna vytápění v kostele a na faře:
předpokládaná cena pro kostel
předpokládaná cena pro faru
Úprava bytu faráře
Úprava farního dvora (kavárna + studie)
Varhany
Předpoklad
Zdroje:

100.000,- Kč
220.000,- Kč
150.000,- Kč
50.000,- Kč
350.000,- Kč
870.000,- Kč

město 118.000 Kč, biskupství 120.000,- Kč, JMK 150.000,- Kč,
přislíbené prostředky 388.000,- Kč

Pozvánky
Přednáška o pěší pouti do Cách
7. 4. 2008 v 9.00 hod bude v Orlovně přednáška P. J. Peňáze (děkana z
Velkého Meziříčí) o jeho pěší pouti do Cách. Zde dal Karel IV. ke chrámu Panny
Marie přistavit kněžiště a byl zde roku 1349 korunován (podruhé) na římského
krále a už tenkrát bylo rozhodnuto, že se tam bude chodit jednou za sedm let. A
lidé od nás to pravidelně dodržovali, dokud to jiný císař - Josef II. nezakázal.
Svěcení poutního kostela Božího milosrdenství a sv. Faustyny
ve Slavkovicích.
O svátku Božího milosrdenství, který je letos 30. března 2008,
nás všechny zvou P. Pavel Habrovec a farníci z Jam do Slavkovic, kde v 15 hodin
posvětí o. biskup nový kostel. Podrobnosti na plakátku v nástěnce u kostela.
Pokud bychom na toto svěcení vypravovali autobus - v případě vašeho zájmu dověděli by jste se to v ohláškách.
Poutní výlet rodin s dětmi:
1.květen 2008 je svátek práce a svátek sv. Josefa dělníka. Je to také státní
svátek - den volna. A na tento den připravujeme poutní výlet rodin. První
zastávkou bude známé mariánské poutní místo „Svatý Kopeček u Olomouce“.
Tam budeme slavit mši svatou ke cti P. Marie. Potom si prohlédneme basiliku,
klášter a místní ZOO. Na závěr si prohlédneme opravený morový sloup
v Olomouci (památka Unesco). Cena je díky dobrodincům 150,- Kč za sedadlo
v autobusu. Ale pozor! Tatínci budou mít sedadlo zdarma. Vstupné do ZOO
je zatím 70/50 nebo 40,- Kč (v dubnu se prý mají měnit ceny - ale snad to nebude
víc než 20%)
Závazné přihlášky a další informace - jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín
79. Tel. 516 463 315 nebo 606 948 970, e-mail - kinc@biskupstvi.cz. Uzávěrka
přihlášek - 20. 4. 2008.
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Svátosti a svátostiny
Ve farnosti sv. Vavřince byli pokřtěni :
dne 12.1.2008 Josef Žila
nar. 21.9.2007 v Boskovicích
dne 12.1.2008 Jana Kučírková
nar. 21.6.2007 v Boskovicích
dne 19.1.2008 Vojtěch Šutera
nar. 19.10.2007 v Boskovicích
dne 24.2.2008 Jakub Krahula
nar. 31.5.2007 v Ivančicích
Na poslední cestě jsme vyprovodili :
dne 5.1.2008 pana Vladimíra Dvořáčka, nar. 15.5.1931
dne 5.1.2008 paní Libuši Kohoutovou, nar. 31.8.1922
dne 30.1.2008 pana Augustina Fadrného, nar. 2.8.1922
dne 9.2.2008 paní Marii Kolihovou, nar. 9.9.1929

Katalog brněnské diecéze - neproměnná část
Na závěr Roku diecéze vydalo Biskupství brněnské nový katalog
brněnské diecéze - neproměnnou část. Kniha je vázaná, formát B5, má 352 strany
a obsahuje základní údaje o celé diecézi i jednotlivých farnostech, které mají
trvalejší charakter. Součástí jsou i rejstříky a seznamy, které umožňují rychlé
vyhledávání potřebných informací.
Cena katalogu je 250 Kč a je k dostání osobně nebo na dobírku
na biskupství - odbor služeb, Petrov 5, 602 00 Brno. Do konce března bude
vystavena i v našem kostele s možností jejího objednání.

Milí tatínkové a maminky!
My, uklízečky a uklízeči našeho farního chrámu se na vás obracíme
s prosbou: nedávejte prosím vašim dětem v kostele čokolády a plněné oplatky.
Vaše ratolesti mnohdy pamlsky nesní, ale položí je na plstěné sedáky (a vy si toho
možná ani nevšimnete). Pochoutka se přilepí a mnohdy jde jen velmi obtížně
odstranit jak ze sedáku, tak z oděvů těch, kteří na ni nic zlého netuše sednou.
Když už jim něco musíte dát, přimlouváme se za to, aby to byly suché pochoutky,
které nezanechají velké následky.
Za vaši vstřícnost děkují uklízeči a uklízečky.
Vydává Římskokatolická farnosti Olešnice na Moravě, příspěvky jsou redakčně upraveny. Vychází
pro vnitřní potřebu farnosti. Články z minulých čísel našeho zpravodaje a základní informace o kostele
a farnosti najdete na internetové adrese http://olesnice.katolik.cz.

