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ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1.

NAŠE DĚDINY
Zpravodaj obcí Březnice - Bohuslavice - Salaš

NAŠE DĚDINY - zpravodaj obcí Bohuslavice, Březnice a Salaš. * Vydává
Římskokatolická farnost Březnice, Březnice 14, 760 01 Zlín. * Své příspěvky
můžete vložit do poštovní schránky farního úřadu v Březnici, poslat
elektronickou poštou na adresu: nase.dediny@volny.cz nebo předat členům
redakční rady. * Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení rukopisů, při
výběru dává přednost textům stručným. *Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
* Zpravodaj je vydáván za podpory Obce Březnice a Obce Bohuslavice.
* Určeno pro vnitřní potřebu farnosti.* Uzávěrka čísla: 1.2.2017.

Ilustrace: J. Švajdová

NAŠE DĚDINY ZASNĚŽENÉ

Zimní stmívání

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Červená střecha, bílý sníh,
ponocný Měsíc ukázal se
za rohem večera
své hvězdy počítá
zda se některá neztratila.

Na zpravodaj Naše dědiny jste v Březnici darovali:
Výtěžek z výstavy Betlémů: 6 878,- Kč, v obchodě: 154,- Kč, dárce: 200,- Kč.
Děkujeme.

Sametovou oponu rozprostře,
do ní hvězdy nasází.
Poslední, zvědavá
do okna nahlíží.

Obec Březnice zve všechny seniory na tradiční HUDEBNÍ ODPOLEDNE, které se
koná v úterý, 28.2.2017, od 14 do 18 hod. v sále obecního domu - vedle pohostinství.
Hudba i občerstvení zajištěno.

Měsíc kouzlí v této chvíli
záhy se stříbrem zahrada obalí
a tichá píseň večerní
z křišťálových píšťal zní.

Valná hromada SK Březnice se uskuteční v pátek,17.2.2017, v 18:30 hod. v sále
obecního domu.
Zváni jsou všichni členové, hráči i fanoušci.

Jindřiška Švajdová

Kdo by byl ochoten do tomboly plesu SRPŠ Březnice věnovat jakýkoli dárek,
kontaktujte prosím J. Hutěčku nebo T. Vlka na OÚ Březnice.
Výtěžek plesu bude pro žáky naší ZŠ a MŠ.

Výročí 120 let amatérského divadla v Březnici
Obec Březnice připravuje na 14.10.2017 oslavu výročí 120 let amatérského divadla
v naší obci. V rámci této akce plánujeme také uspořádat výstavu kulis, kostýmů
a fotografií z historie ochotnických spolků.
Dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o zapůjčení těchto materiálů jak pro
samotnou výstavu - tak pro připravovanou publikaci k tomuto tématu - v případě
možnosti cokoli zapůjčit, kontaktujte prosím obecní úřad - tel. 577 991 165,
mob. 725 121 093 nebo mail: starosta@breznice-zlin.cz.
Děkujeme.
Uzávěrka dalšího čísla Našich dědin bude 1.3.2017.
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E DĚ

ÚNOR 2017

ÚNOR 2017

23

Po krásném lednovém počasí, bohatém na mráz a jasnou oblohu, kdy si příroda
pokojně odpočívala, jsme také redakci Našich dědin dopřáli odpočinek. S příchodem
nového měsíce však už ukončujeme odpočívání a vydáváme další číslo časopisu.
Uvidíme, jak pro změnu zase počasí zareaguje na naši redakční činnost. Zdali již
počátkem února sluníčko rozpustí sněhovou peřinu a prohřeje nám zem, anebo nás
přesvědčí, že k práci na zahrádce je ještě čas a v klidu můžeme zůstat v domech
u kamen a s knihou.
Pod stromečkem jste o Vánocích, milí čtenáři, možná jako i já mimo jiné našli knihu.
Pustili jste se do četby, přečetli a následně knihu zapůjčili dalším anebo ji umístili do
své knihovničky. Možná se k ní ještě někdy vrátíte.
Píšu tento úvodník v den památky svatého Tomáše Akvinského (1225-1274),
jednoho z největších křesťanských vzdělanců, patrona filosofů, teologů i např.
knihkupců. V promluvě dnešního rána jsem mluvil o tom, že tento světec byl osvícen
Duchem Svatým ve svých úvahách. Používal rozum, a přitom byl zbožným. Věda
a víra si neodporují. „Víra a rozum jsou jako dvě křídla, jimiž se lidský duch pozvedá
k nazírání pravdy“, píše svatý Jan Pavel II. Svatý Tomáš byl tedy Bohem veden a
v uvažování osvícen, ale nebyl osvícencem, on nezbožštil rozum.
Obrazně řečeno, uspořádal knihovnu, kde měly své místo knihy rozumového poznání
i náboženské či duchovní. Jedna druhou podpírala. Scholastický teolog se ve světě
orientoval, věděl, odkud jeho život pochází a kam směřuje. Rozum jej v jeho
přesvědčení jen utvrzoval. Tato knihovna se stává obrazem uspořádanosti myšlenek,
orientace v životě. Když k této knihovně však přistoupil osvícenec, který spoléhal jen
na svůj rozum, udělal probírku. Všechny tituly, které se týkaly víry a náboženství,
z knihovny odstranil, zlikvidoval. Zanechal jen díla popisná, snad umělecká,
encyklopedie… Výsledkem tohoto činu se stala knihovna neuspořádanou.
V knihovně schází mnoho titulů, proto ani zbylé knihy v knihovně nestojí jedna vedle
druhé, ale pro množství prostoru jedna leží, druhá stojí, třetí je nakloněná. Toto je
obraz osvícence, který spoléhá jen na svůj rozum, toto je obraz pohrdnutí vírou na
konto rozumu.
Přeji vám, naši čtenáři, aby vás knihy, ať už jakéhokoli slušného zaměření, přiváděly
dál v poznání pravdy.
P. Václav Fojtík
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Zimní radovánky na zahradě MŠ Březnice
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Dobrý den, přijměte, prosím, tiskovou zprávu k tříkrálové sbírce
ve zlínské Charitě

POZVÁNKA NA PLES

“U nás je dopočítáno," sděluje zlínská Charita k Tříkrálové sbírce 2017.
Mráz a chřipková epidemie. Dva faktory, které mohly ovlivnit letošní Tříkrálovou
sbírku nejen na Zlínsku, ale v celé zemi. Zdá se však, že tomu tak nebylo. Alespoň tak
to vnímají ve zlínské Charitě. Ta realizovala i letos sbírku v téměř pěti desítkách měst
a obcí.
V prvním týdnu nového roku vyslala do ulic téměř tisícovku Kašparů, Melicharů
a Baltazarů, v doprovodu dospělé osoby, aby koledovali do zapečetěných
pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní
situace. Těm totiž charity v celé zemi pomáhají právě z výnosu tříkrálové sbírky. Ta se
konala v České republice již po sedmnácté, přičemž ve Zlínském kraji jsou koledníci
o krok napřed. V roce 2000 se zde konal, na výzvu otce arcibiskupa, tak zvaný nultý
ročník, který naznačil, že realizovat takovýto projekt má smysl.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Svatý Matěj ledy láme, když je nezmůže, svatý Josef
pomůže.
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Letošní výnos sbírky v Charitě Zlín překonal loňský výtěžek o téměř jedno sto tisíc
korun. V pokladničkách se ukrýval 1.924.823 koruny české. Popravdě, ukrývaly se
v nich tu a tam i mince, ať již slovenské, ruské a rumunské, či neplatné české
padesátníky, které pochopitelně nemohly být akceptovány, stejně jako placky do
nákupních vozíků. To potvrzuje, že jsme národ veselý a hravý. Finance, které se
pořadateli sbírky, tedy Charitě Zlín vrátí, budou rozděleny do několika záměrů. Tím
nejvýznamnějším je tzv. přímá pomoc sociálně potřebným prioritně v regionu postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb;
samotným maminkám s dětmi pak oděvy a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám
může být uhrazena např. pračka či lednička, potraviny; těm, které zasáhla přírodní
katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením vysoušečů,
zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným podpora nákupu např.
léků, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, zdravotních postelí a matrací. Tento
typ pomoci je realizován ve spolupráci s obcemi a farnostmi. Opětovně bude
podpořena také Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, kde chtějí pořídit do dalších
pater dorozumívací zařízení mezi personálem a pacienty. Z výnosu bude také
obnoveno vybavení azylového domu a podpořena terénní pečovatelská služba.
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Že díky štědrým dárcům a koledníkům charity v zemi pomáhají potřebným, bylo
řečeno. Sbírka však není pouze o financích. Králové zažívají, spolu s dárci, silná,
hluboká, veselá, ale i ta méně usměvavá setkání, na která se nedá zapomenout.
Ti méně otevření jen mohou litovat, že ve svém životě nic takového nezažili. Jiní si
zase díky vyprávění králů uvědomí, jak krásné je otevřít nejen oči, ale i srdce.
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Děkujeme zaVaši přízeň
Ing. Pavla Romaňáková, projektová
manažerka, Charita Zlín
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„Co nového v dědině?“
… ptá se maminka při mém příchodu na návštěvu. Odpovídám, že nevím, ale
v prosinci jsem jí měla co vyprávět. Bylo toho hodně:
* Před kostelem jsme rozsvítili Vánoční strom. Letos byl opravdu krásný.
Rovněž tak i ohňostroj.

Je to poučení pro příští ročník, že se opět zvýší celkový objem celé akce.
Po druhé hodině odpolední atmosféru zabijačky podmaloval hudební doprovod
cimbálové kapely ze Strání, což bylo také velmi příjemné oživení odpoledne. Dle
reakcí všech přítomných se třetí ročník březnické zabijačky vydařil a těší se na další
ročník, který bude opět za rok v lednu.
Ještě jednou vyslovuji velké poděkování všem, kdo přiložili ruku k dílu a přispěli tak
k nezapomenutelnému zimnímu odpoledni.
Tomáš Vlk, místostarosta

* Do zaplněné, pěkně vyzdobené sokolovny přišel Mikuláš s dárky a následovalo
s čerty divadlo.
Všichni si zaslouží poděkování za pěkně připravený podvečer.
* Členky Červeného kříže navštívily s dárkem a přáním pěkných Vánoc naše
starší členy.
* Výstava Betlémů a Březnický jarmark byly také velmi vydařené akce.
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* V Městském divadle Zlín proběhl vánoční koncert k 70. výročí založení
Sdružení dechového orchestru mladých. Hostem byl Petr Kolář a skupina Fleret.
V tomto orchestru hrají i muzikanti z Březnice a vystupují děvčata „mažoretky“ malé i větší slečny.
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Obecní zabijačka
V sobotu, 21.1.2017, proběhla již třetí březnická obecní zabijačka v novodobé
historii obce.
Na její realizaci se kromě zastupitelů podílel i místní Sbor dobrovolných hasičů.
A všem organizátorům patří obrovský dík. Přípravy zabraly několik dní, ale výsledek
stál za to.
Už od poloviny týdne se začalo chystat - aby vše mohlo v sobotu po poledni
vypuknout. Ve středu se postavil venkovní velký stan, který sloužil jako zázemí pro
kotle na vaření a pro prodej syrového i vařeného masa.
Ve čtvrtek se začaly nakupovat ingredience a zásoby a v pátek od rána se topilo pod
všemi pěti kotly a kmitalo se kolem řezníka, který vše řídil. Mimochodem - nezávisle
na sobě nám jej pochválilo několik znalců zabijačky, že tak chutné zabijačkové
dobroty už dlouho nejedli.
Nejenom pátek, ale i sobota byla značně organizačně náročná - zázemí tvořilo
dohromady více než 30 lidí, kteří se starali o spokojenost návštěvníků. Je otázka, zda
je dobře nebo špatně, že se všechno prodalo během hodiny a půl a kdo přišel až po třetí
hodině, už mohl pouze oblíznout mastné talířky.
Přestože se nakoupilo masa o více než polovinu jako v loňském roce, tak bylo vše
snězeno v rekordně rychlém čase.

* V divadle na Malé scéně jsme tleskali další malé tanečnici z Březnice.
Ani nevíme, jak šikovné děti tady máme.
Rodičům za podporu těchto dětí patří velký dík.
* Následoval Štědrý den
Slavnostní zpívaná mše svatá půlnoční, troubení a setkání spoluobčanů před
osvíceným kostelem.
* 25.12. připravily děti setkání u jesliček a „Příběh o Ježíšově narození“. Moc se
Vám to podařilo. Děkujeme za pěkné předvedení.
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* Od jesliček se mnozí z nás vydali ještě na sokolovnu. Akce měla název „Setkání
u sokolské jolky“. Mnohé děti už ani nevěděly, co to ta jolka je.
Bylo zde připraveno občerstvení a pět muzikantů nám zahrálo snad všechny
koledy, které jsme znali. Kéž se tato akce příští rok zopakuje.
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* Na Štěpána si myslivci vyšli na naháňku.

* To ještě není všechno. V knihovně v Březnici probíhá soutěžní výstava „Skřítek
knihovníček“ - kresby malých malířů.

Souběžně v obecním sále probíhala i tradiční výstava Betlémů, kterou pomáhala
zajišťovat místní organizace Červeného kříže. Tentokrát měla výstava rekordní
výtěžek dobrovolného vstupného. Částka 6.878,- Kč byla věnována časopisu Naše
dědiny.
Všem výše uvedeným složkám za jejich pomoc tímto děkujeme a těšíme se na další
ročník Vánočního jarmarku i výstavy Betlémů.
Josef Hutěčka, starosta

* Velké poděkování patří i panu Dr. Zemanovi, který naše starší a nemocné
spoluobčany navštěvuje.
Rovněž i otci Václavovi za jeho obětavost a návštěvy nemocných.

případné fotky si můžete stáhnout z rajčete:
http://obec-breznice.rajce.idnes.cz/

* Rodiče s dětmi se zúčastnili Štěpánského bruslení a v sokolovně se konala
zábava.

* A úplně na konec - nezapomeňme.
Papež František nám vyhlásil rok milosrdenství, otevřel svaté brány a ukázal, že
nejen Bůh může odpouštět, ale také lidé.
A proto v Březnici žijme dneska hezky a naplno, protože včerejšek už není a zítřek
být nemusí.
Členka sociální komise - Marie Machová

Křest
Veronika Krupková

Březnice

Rozloučení
Jiří Vyoral

Bohuslavice

E DĚ

8

NY
DI

N AŠ

Společenská rubrika
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Vánoční jarmark

Z překladu dopisu:

Když před rokem přišli naši hasiči s nápadem, že v prosinci zorganizují Vánoční
jarmark, zdálo se nám to zpočátku jako utopie.
Postupně však tento plán začal získávat stále konkrétnější podobu a výsledek jste
mohli ocenit v sobotu, 17. prosince loňského roku sami.
K organizaci prvního březnického vánočního jarmarku se přidala obec Březnice
i SRPŠ a podařilo se udělat novou akci, která potěšila všechny návštěvníky.
Náš jarmark nebyl nikterak velký, nicméně měl všechno, co bylo třeba: prodej
vánočních stromků, prodej živých ryb, občerstvení ve formě vařeného zabijačkového
masa, zabijačkové polévky, kyselice, palačinek, bramboráků, frgálů, vdolečků, čaje,
punče i svařáku. Nechyběl prodej drobných věcí s vánoční tématikou a tak si zde
každý přišel na své. Krátké kulturní vystoupení zde měly i děti z naší ZŠ
a MŠ. Ve finále zahrál březnický dechový kvintet i několik koled. A protože vyšlo
i nádherné počasí, shodli se všichni účastníci na tom, že celá akce neměla chybu.

Milá teto,
srdečné pozdravení od sestry Sweedal Fernandes vám všem - holčičkám i strejdovi.
Máte se? Já se mám dobře a doufám, že vy také.
S přicházejícími Vánocemi na vás myslím a chci se podělit o to, jak vypadá mé
poslání zde v Haliyal. V klášteře je nás 8 sester. Máme se rády a pomáháme si. 6 sester
učí ve škole a já a matka představená zůstáváme v klášteře. Já většinou zahradničím.
Také učím nedělní katechismus v 6., 8. a 9. třídě. Jsem moc ráda, že děti mohu vést
k Bohu. Jinak je mou hlavní náplní modlitba. Modlím se a Bůh mě vede. Navštěvuji
nemocné a také další věřící i nevěřící rodiny. Chvíli si povídáme o jejich radostech
a starostech a pak se společně modlíme.
Dostala jsem nabídku učit i děti v Bailahongal. Moc ráda učím tyto malé duše.
O prázdninách jsme byli na výletě v Ballary. Viděli jsme nádherné sochy, muzeum,
přehradu a 2. den jsme navštívili kostely. Moc jsem si to užila.
Jsem šťastná, že se díky těmto dopisům mohu podělit o tyto pěkné okamžiky svého
života.
Díky teto, že jste v roce milosrdenství ke mně tak milosrdní a pomáháte mi.
Kéž vám o blížících se Vánocích Ježíšek žehná a ukazuje cestu k dobrotě mně i vám.
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Sweedal
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Olomoučtí biskupové ve 2. polovině 12.století

Obvazy pro malomocné

Jan III. OPraem († 1157 Olomouc) byl olomouckým biskupem v letech 1150- 1157.
Uvedl do Hradišťského kláštera premonstráty (1151) a vyplnil tak přání, které
Jindřich Zdík již nestihl realizovat. Byl to první klášter tohoto řádu na Moravě.

V neděli, 29. ledna, jsme si připomněli Světový den malomocných. Naše farnost se do
pomoci malomocným zapojuje již 11 let pletením obvazů. Ročně se odesílá přes
občanské sdružení Omega 150-200 ks obvazů přímo do leprosárií do Indie. Letos se
do pletení zapojily tři pletařky, dvě z Bohuslavic a jedna ze Šarov. Paní Zbořilová
z Bohuslavic, která obvazy po celou dobu pletla, zemřela. Pán jistě ocení tuto její
službu potřebným.
Chci poděkovat všem, kdo se do pomoci malomocným zapojují. Zástupci naší
republiky, kteří navštívili leprosária v Indii, nám vyřizovali díky od nemocných, že si
velmi cení toho, že na ně někdo myslí, dokonce ještě více než potřebných obvazů.
Proto nezapomínejme na naše bratry a sestry, kteří potřebují naši pomoc. Každý jistě
neumí plést, ale každý si může najít chviličku času a zahrnout malomocné do svých
modliteb. Kdo by měl zájem zapojit se do této formy pomoci: pletením, finančním
příspěvkem na nákup příze nebo na poštovné, může se informovat na faře nebo na tel.
732 440 868.
Slezáková Anna

Jan IV., zv. Lysý, OPraem, (1157-1172) byl původně řeholník strahovské kanonie
a později premonstrátský opat v Litomyšli. Olomouckým biskupem byl jmenován
knížetem Vladislavem II. dne 29. 9. 1157. Již počátkem října téhož roku provedl jeho
laickou investituru římský císař Friedrich I. Barbarossa. Dne 20. 10. 1157 přijal
biskupské svěcení z rukou mohučského arcibiskupa. Roku 1159 obdržel od českého
krále Vladislava boleslavské proboštství a také kapli sv. Klimenta na Vyšehradě.
Proslul jako prelát velmi moudrý, laskavý a štědrý. Zemřel 18. 2. 1172 a byl pohřben
v klášteře Hradisko u Olomouce.
Dětleb (OPraem, byl 8. olomoucký biskup. (1172-1181).
Narodil se roku 1122 jako syn knížete Oty II. Olomouckého. Původně byl
řeholníkem strahovské kanonie, pak kanovníkem kapituly u sv. Víta v Praze,
kaplanem pražského biskupa a arcijáhenem bechyňským. Olomouckým biskupem
byl jmenován králem Vladislavem roku 1172, ale biskupské svěcení přijal až v roce
1174. Zemřel 4. listopadu 1181 a byl pochován v chrámu strahovského kláštera
premonstrátů.
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Pelhřim (Peregrinus), OPraem, byl devátý olomoucký biskup (1181-1184).
Do jmenování biskupem olomouckým knížetem Bedřichem kanovník
premonstrátského řádu na hoře Sion v Praze na Strahově. Biskupské svěcení přijal
23. května 1182. Byl jedním z kaplanů biskupa Daniela, pražský kanovník
a arcijáhen, později probošt. Měl zkušenosti z církevní i duchovní správy, proto jej
jmenoval pražský kníže biskupem a měl na mysli blaho diecéze.
Roku 1182 byla Morava rozhodnutím císaře Fridricha povýšena na markrabství,
takže markrabě Ota si hned přisvojil práva svrchovaného panovníka, tedy i právo
jmenovat olomouckého biskupa. Proti jeho jmenování protestoval jak český kníže,
tak i pražský biskup.
Zemřel 2. března 1184 a byl pohřben v řádovém chrámu premonstrátské kanonie na
Strahově. Po jeho smrti zůstal olomoucký biskupský stolec dva roky neobsazen.
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100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ

Původně premonstrát, kterého dne 10. července 1186 jmenoval biskupem markrabě
moravský Konrád Ota. Ten si tak usurpoval právo obsazovat biskupský stolec
v Olomouci. Protože několik posledních biskupů bylo jmenováno z pražské
kapituly, bylo veřejným míněním, že tak tomu bude i nadále. Kníže Konrád zvrátil
tuto myšlenku, když jmenoval biskupem premonstráta ze želivského kláštera,
Kaima (1186-1194).
Biskup Kaim se do historie zapsal jako štědrý prelát, zejména ve vztahu k sirotkům.
Laskavě hostil kanovníky i všechny duchovní, kteří ho navštívili. Velkou péči
věnoval liturgii a proslul jako vynikající zpěvák, jehož hlas nazývali současníci
"Boží polnicí" nebo "hlasem andělů." Zemřel 12. ledna 1194.
Engelbert (Andělín), OPraem, byl 11. olomoucký biskup. (1194-1199).
Pocházel z Brabantska a stal se řeholníkem premonstrátů v Praze na Strahově.
Později arcijáhen a kanovník olomoucké kapituly. Jako člověk s mimořádným
rozhledem a muž velmi rozvážný se těšil přízni velmožů v Čechách i na Moravě.
Biskupem olomouckým ho roku 1194 jmenoval český kníže a pražský biskup.
Na olomoucký biskupský stolec byl uveden 30. září 1194. Nebyl stoupencem
kuriálního programu zejména dodržování celibátu, a žil v pokoji se světskými pány.
Katedrálu sv. Václava dal pokrýt olovem a kanovníkům zanechal 32 hřiven stříbra
a biskupské voskovice. Zemřel 17. prosince 1199.

Ing. Miloslav Mikeštík

Je-li v únoru zima a led, nebude nouze o žitný chléb.
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V letošním roce uplyne 100 let od události, kdy se
v Portugalsku v údolí Iria poblíž města Fatima, zjevila třem
dětem, které pásly ovce, Panna Maria. Od 13. května, kdy
došlo k prvnímu zjevení, měly děti na stejné místo přicházet
vždy třináctého v měsíci, a to až do října. V říjnu na místě
zjevení bylo přítomno odhadem 50-70 tisíc lidí, kteří se stali
svědky tzv. slunečního zázraku. Smyslem zjevení Panny
Marie ve Fatimě však nebyl nějaký mimořádný jev, ale
poselství světu, které se týkalo výzvy k obrácení, modlitbě,
a na jejich základech dosažení míru.
V průběhu roku se vám, drazí čtenáři Našich dědin, pokusím
představit více podrobností a souvislostí, které jsou spojeny
s mariánským zjevením ve Fatimě.
Dnes bych rád krátce napsal o jevu, který se udál ve Fatimě, který můžeme popsat
slovem „zjevení“. Učení církve rozlišuje mezi „veřejným zjevením“ a „soukromými
zjeveními“. Termín „veřejné zjevení“ označuje zjevení jako Boží činnost, která je
určena celému lidstvu a svůj literární výraz našla v Písmu Starého a Nového zákona.
Nazývá se zjevením, protože Bůh, který člověka stvořil, také jej oslovuje a dává se mu
poznat. Vrcholem tohoto zjevení se stalo, když se Bůh stal člověkem, když nám Ježíš
Kristus, Boží Syn představil tvář Otce. Zjevení došlo v Ježíši Kristu naplnění, ale není
ještě zcela rozvinuto. Ono rozvinutí, postupné odhalování dosahu tohoto zjevení, je
úkolem pro věřící.
Když porozumíme, v čem spočívá „veřejné zjevení“, můžeme dál mluvit
o „soukromých zjeveních“, k nimž lze přiřadit také fatimské poselství. Úkolem těchto
soukromých zjevení není poklad víry vylepšovat nebo doplňovat, ale napomáhat
k tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Kritériem
pravdivosti a hodnoty soukromého zjevení je jeho zaměření na samého Krista. Tedy
pokud soukromé zjevení nějakým způsobem odvádí od Krista a zjevuje nějaký „lepší
plán spásy“, není zjevením, které by se dalo označit za pravé. Je úkolem učitelského
úřadu církve, aby se k těmto „soukromým zjevením“ vyjádřil. V případě mnoha
soukromých zjevení se tak nenajde soulad s učením Krista, a proto o jejich uznání
církví nemůže být řeč. A pro upřesnění ani v případě těch soukromých zjevení, která
jsou v souladu s učením Krista, učitelský úřad církve nevyjadřuje nějaké „uznání“,
spíše se vyjadřuje, že obsah poselství neodporuje tomu, v co křesťané věří. Proto
u soukromých zjevení je to spíše na věřících samotných, zda tomu přikládají víru, či
nikoli. Jsou však okolnosti, které tuto víru velmi podporují, jako je např. v případě
Fatimy skutečnost, kdy papež Jan Pavel II. po atentátu z 13. května roku 1981 přišel
děkovat do Fatimy Panně Marii za záchranu života či vřelý vztah k Fatimě, jaký chová
jeden z největších teologů minulého století a současnosti emeritní papež Benedikt
XVI. (Pokračování příště.)
P. Václav Fojtík

Kaim (Kajim, Cayn) († 1194), OPraem, byl 10. olomoucký biskup. (1186-1194).
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AKTIVITY MLADÝCH - krasobruslení

Jak se nazývá váš oddíl a kolik vás je?
J.B: Závodíme za HC PSG Zlín.
J.Š: Obě jsme v kategorii žačky, je to 3-letá kategorie. Ve Zlíně je nás v oddílu
7 žaček, 2 juniorky, 5 nejmladších žaček a 2 mladší žáci, jedna holčička
v nováčcích a 5 malých v přípravce.

V letošní mrazivé zimě se přímo nabízí
představit si sport, který je spojen s ledem
a tím je krasobruslení. Z Březnice mu svůj volný
čas věnují Julie Bajzová a Julie Šteflová, obě
pod vedením paní Marty Havlové
v krasobruslařském oddílu HC PSG Zlín.

Představte nám, jak probíhá jízda na závodech?
J.B: Jsou dva programy - krátký program a volná jízda. Krátký program trvá dvě
a půl minuty a volná jízda tři minuty.
J.Š: Krátký program je daný a musí mít 1 dvojitý skok z kroků, alespoň 1 Axel,
1 kombinaci - 2 dvojité skoky, 2 piruety a krokovou sekvenci. Volná jízda obsahuje
2 kombinace 2 dvojitých skoků, alespoň 1 Axel, 2 piruety (jednu kombinovanou
a jednu skok do piruety) a krokovou sekvenci.

Nejdříve vás poprosím krátce se představit
čtenářům. Kolik je vám let a kterou školu
navštěvujete?
J.B: Mám 12 let a navštěvuji 1. ZŠ Emila
Zátopka ve Zlíně.
J.Š: Já mám 14 let a navštěvuji 4. ZŠ
Komenského ve Zlíně.
Kdy jste začaly poprvé s bruslením?
J.B: Začínala jsem v kurzu bruslení pro
předškolní děti, kde jsem postupně přešla
z prvního a druhého družstva do třetího. Z něho si vybírají trenérky holky do oddílu.
Naštěstí mě vybrali, protože jsem chtěla dál pokračovat .
J.Š: Já to mám stejně. Byly mi 4 roky.
Jak často probíhá trénink?
J.B: Trénink máme 6x týdně hodinu až hodinu a půl. Přes týden je to různé, někdy je
trénink po škole, někdy až večer. V sobotu je vždycky v šest ráno.
J.Š: Po tréninku je ještě 1x týdně hodina baletu a 3x týdně cvičení. Volno máme jenom
v neděli, když zrovna nejsou závody.
Ve Zlíně není ledová plocha celoročně, jak trénujete bez ledu?
J.B: V dubnu máme volno, květen, červen a červenec je tzv. suchá příprava běhání,
cvičení, posilování. Od konce července už bývá zase kluziště do konce března.
J.Š: V období suché přípravy máme možnost jet na týden na tři soustředění do Kravař
a Ostravy, kde je led celoročně.

Když jsme u těch skoků, jaké jsou jejich názvy?
J.B: Axel, Salchow, Flip, Lutz, Rittberger, Toeloop…….
J. Š: Pak jsou piruety, jako zakloněná, nízká, libela, kombinovaná, skok do libely,
skok do nízké piruety….
Vašimi úspěchy na závodech bychom zaplnili celý časopis. Jaká jsou poslední
umístění?
J.B: Mě potěšilo v prosinci 2016 druhé místo na Velké ceně Kopřivnice, protože
jsem měla týden nové brusle a vůbec jsem nemyslela, že to tak dobře dopadne .
J.Š: Já mám z Kopřivnice 7. místo a z Havířova 1. místo. Teď v lednu jsem splnila test
č. 7 pro kategorii juniorky na sezónu 2017/2018. A jsem ráda, že jsem bruslila na
zahájení a před závěrečnou exhibicí Mistrovství Evropy v krasobruslení, které se
konalo v Ostravě 25.-29.1.2017.
Vozíte si nějaké talismany pro štěstí?
J.B: Dřív to byl plyšák, ale teď když ho nemám, tak
mě to nerozhodí .
J.Š: Taky jsem vozila jako malá plyšáka . Teď je pro
mě důležité, že jsme s holkama a paní trenérkou
dohromady a podržíme se navzájem. To mi hodně
pomáhá.
Holky, moc děkuji za milý a veselý rozhovor
a přeji oběma hodně štěstí na dalších závodech.
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Rozhovor připravila Alena Pekařová
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