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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: 1.3.2017.

Ilustrace: J. Švajdová

ZVONĚNÍ NA JARO

Zvonění na jaro

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN
Třeba dosud mrazil sníh
pole, les i tu loučku
z hlubin země, potichoučku
tlačí špičky sněženek.

Křížové cesty ve farnosti Březnice:
Březnice:
Bohuslavice:
Salaš:

Odvážně si vykročily
ze studené země,
aby jaru zazvonily
a vítaly ho vděčně.
Hnědou hlínu bílé zvonky
záhonky nám zdobí
poslouchejte, radost z jara
do duší nám lejí.

pátek 17:30 hod.
čtvrtek 16:30 hod.
neděle 14:00 hod.

neděle 14:00 hod.
pátek 17:00 hod.

neděle 14:00 hod.

Na zpravodaj Naše dědiny jste v Salaši darovali 550,- Kč. Děkujeme.

Jindřiška Švajdová
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 5.4.2017.

SK Březnice svolává na sobotu 11.3.2017 brigádu ve Sportovním areálu - příprava
hřiště na jarní sezonu.
Prosíme o účast všechny hráče, členy i fanoušky.
Začátek v 10:00 hod.
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TJ Sokol Březnice provede ve dnech 7. a 8. dubna sběr železného šrotu.
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Milí čtenáři Našich dědin, počátkem měsíce března začalo postní období. Čtyřicet
dní, které mají vést k odvrácení se od zla k dobru. Postní doba podobně jako advent,
vánoční či velikonoční období jsou částmi církevního roku, který vychází
z křesťanské tradice. V dobách ještě nedávných tato přípravná či sváteční období
vytvářela charakter kalendářního roku. Vedle těchto období, jimiž se připomínají
základní události dějin spásy, existovaly i tradice, které bychom mohly nazvat
předkřesťanské či pohanské, často spojené s přírodními jevy. Některé nabyly
křesťanského významu, jiné se praktikovaly nepozměněné. Ale ty křesťanské
i nekřesťanské měly svůj vymezený čas (obcházení svatého Mikuláše po dědině,
půlnoční na Boží narození, Svatojánská noc, Vynášení smrti, Masopust). Pravidelně
v přesně vymezenou dobu se každý rok, často s přesností dne či hodiny, opakovalo to
či ono.
V současnosti můžeme sledovat jistou úchylku, deviaci (z latinského „de via“ (sejít)
z cesty, zcestnost, která vychází z postoje konzumní společnosti. Zastává postoj
„všechno a hned“. Vánoce nám tak začínají třeba koncem listopadu, Mikulášové
navštěvují hodné i zlobivé děti možná pětkrát v týdnu, basa se před postem pochová,
ale týden nato je chystán karneval, ples či zábava. Toto je ono sejití z cesty, úchylka
tradic.
Čtyřicetidenní doba postu nás tedy správně vede k sebeovládání. Učí nás ovládnout
své chutě.
Přeji milostiplnou dobu postní
P. Václav Fojtík
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PLES SRPŠ BŘEZNICE - HAWAI PÁRTY
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DĚTSKÝ KARNEVAL V BŘEZNICI

Dárky na Ukrajinu
Dovolte mi ještě se krátce vrátit k vánoční a předvánoční době, abych
poděkovala všem dárcům a informovala o tom, jak jsme i letos balili dárky na
Ukrajinu. Byli jste zas o trochu štědřejší než loni k radosti dětí v ukrajinských ústavech
i spokojenosti pracovníků a příznivců Charity.
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Obdarovali jsme tentokrát tři děti a navíc poslali hotovost 2000,- Kč na nějaké
ty dobroty k oslavě narození Ježíška. Děti, které jsme obdarovali loni, si letos vybral
někdo jiný, tak snad i ony měly radost. Naše dárky na fotografiích přebírá Natalja
a Ihor. Fotografie Ivana se mi bohužel nepodařila vypátrat. Děti od nás dostaly nové
batohy, penály do školy a další školní potřeby, nějaké teplé oblečení a drobnosti pro
radost - Natalja korále, které si může sama tvořit, kluci jsou sportovci, takže dostali
nový míč i s pumpičkou, prstový fotbálek nebo skateboard.
S díky za vaši štědrost Jana Kašpaříková
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Kdo jsou to nemocniční kaplani

Adopce na dálku

Bohuslavice

Ve větších farnostech, kde by jeden kněz nezvládal obstarat všechny potřeby
věřících, bývá mu biskupem přidělen k pomoci další kněz, který mu při péči o duše
pomáhá. Toho zpravidla nazýváme kaplanem. Když slyšíme pojmenování
„nemocniční kaplan“, čekali bychom, že i tento bude pomocným knězem
v nemocnici, ale nemusí tomu být tak. Toto označení „nemocniční kaplan“ je
mezinárodní označení osoby, která vykonává pastorační péči ve zdravotnických,
příp. sociálních službách. Jsou to muži někdy z řad kněží, někdy z řad laiků, někdy
také ženy. K výkonu tohoto povolání není zapotřebí kněžského svěcení. Je-li
nemocniční kaplan knězem, může nemocnému udělit svátost smíření či svátost
pomazání nemocných, je-li nemocniční kaplan laikem, obyčejně má pověření od
biskupa, aby mohl nemocným přinášet svaté přijímání, což je praxe církve již od
prvních dob křesťanů, kdy tzv. akolyté přinášeli nemocným a vězňům Tělo Páně.
Nemocničními kaplany jsou ve zlínské nemocnici v současnosti dvě ženy a jeden
muž, kteří jsou laiky. Vykonávají službu průvodců v úzkosti, v hledání naděje
a odpovědí na otázky po smyslu života, v prožívání víry v době nemoci, umírání
a smrti. Pomocí pastoračního rozhovoru napomáhají nemocným k přijetí obtíží
souvisejících s nemocí a utrpením a k smíření se sebou samým, s druhými lidmi,
s Bohem. Vzbuzením důvěry a prostřednictvím empatického naslouchání ztělesňují
lidskou blízkost. Také rádi zprostředkují návštěvu kněze či doprovod nemocného na
mši svatou, která bývá v areálu zlínské nemocnice slavena vždy v sobotu v 15:30. Pro
zlínské kněze jsou takoví kaplani velkou pomocí.

Bohuslavice
Březnice

Nemocných z obcí Březnice, Bohuslavic u Zlína a Salaše nebývá v nemocnici takový
počet, že bych k nim nezvládal přijít sám. Stačí jenom zavolat či přijít na faru do
Březnice a rád nemocné navštívím, ať už sám či spolu s příbuznými. Stejně tak rád
navštívím nemocné v jejich domácnostech.

Letos se vybralo pro naše adoptované děti Manitu, Emmanuela a Sweedal 20.400,Kč. Peníze byly odeslány na Arcidiecézní charitu v Praze, odkud hromadně poputují k
jednotlivým organizacím. Všem patří Velké poděkování, obzvlášť holkám
z Bohuslavské scholy, které jsou pravidelnými dárci nemalé částky. Pán Bůh zaplať!
Veronika Kováčová

Společenská rubrika
Křest:
Adam Vápeník
Rozloučení:
Jaroslava Ivanovská
Anna Holá

Nepodceňujme význam svátostí ani význam duchovního rozhovoru, které mohou
v nemocném vykonat velké dílo vnitřního uzdravení a někdy mu přímo otevřít
nebeské brány.
P. Václav Fojtík
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"Březen suchý, duben mokrý, květen větrný pytle obilím
naplní”
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VÝSLEDKY KOŠTU SLIVOVICE A DOMÁCÍCH KLOBÁS

POZVÁNKA NA POUŤ

Pranostika na březen:
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Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, ledy plují do moře, šelma sedlák, který neoře”
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Olomoučtí biskupové ve 13. století
Jan V. Bavor
Jan V., zv. Bavor, OPraem, pocházel z Čech
z nezámožného šlechtického rodu. Byl
řeholníkem v Praze na Strahově a olomouckým
biskupem se stal na základě jmenování od krále
Přemysla Otakara I. Jan V. však nepřispěl
k rozkvětu moravské diecéze, Bartoloměj
Paprocký o něm napsal, že "člověk to byl
marnivý, opilec veliký, básněmi se
zaneprázdňoval a k tomu marnotratník." Když
dne 1. 10. 1201 světil v Milevsku oltář ke cti
sv. Jiljí, zhroutil se při mši sv. během
proměňování a ještě týž večer po setmění
zemřel.
Robert zvaný Angličan
(německy Robert von England; †1240 Olomouc) byl olomoucký biskup v letech
1201 - 1240 a dřívější převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku
v západních Čechách. Podle tradice pokládán za Angličana, pravděpodobněji však
pocházel odněkud z Porýní, které mělo k Anglii vazby.
Biskupem jej jmenoval král Přemysl Otakar I., kterému již od samého počátku vlády
poskytoval četné diplomatické a jiné služby, a to zvláště takové, které vyžadovaly
mimořádnou obratnost a takt. Svému světskému vládci zůstal loajální a několikrát ho
zastupoval v době jeho nepřítomnosti jako místodržící na Moravě.

Po dlouhé zimní pauze se určitě naši fanoušci a příznivci fotbalu těší na následující
jarní fotbalová klání.
Přejeme našim fotbalovým jedenáctkám hodně výher a soubojů v duchu fair-play!
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
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Dne 10. května 1204 zachvátil olomouckou katedrálu požár, který zničil i vnitřní
vybavení. Biskup Robert dal okamžitě zahájit obnovu katedrály. Jako biskup si
postavil v Olomouci palác (dnes částečně zachovalý) s výzdobou románských
okenních oblouků. Dal vystavět kamenný hrad v Pustiměři, který byl spolu s dříve
postavenou rotundou významným místem Moravy. Ve své závěti činí jistý odkaz
pustiměřské románské rotundě.
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FOTBAL - ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2016/2017

Biskup Robert dobře vycházel i s královým bratrem markrabětem moravským
Vladislavem Jindřichem. Biskupovo sepětí s pražským dvorem i královskou
kanceláří vyneslo olomoucké diecézi důležité výsady. V roce 1206 zaručil Přemysl
Otakar I. olomoucké kapitule i právo svobodné volby biskupa.
Biskup Robert se účastnil IV. lateránského koncilu v Římě, ale jeho ideje ho
neovlivnily. Byl zaměřen racionalisticky a světských požitků se zcela nezříkal. Stal
se dokonce předmětem kritiky samotného papeže, když poté, co pražský biskup
Ondřej vyhlásil nad celou diecézí interdikt a opustil zemi, celebroval v katedrále
sv. Víta v Praze slavnostní bohoslužby. Roku 1219 byl obviněn z vraždy a páchání
smilstva s jeptiškami a papež jmenoval vyšetřovací komisi, jež se za Roberta
pravděpodobně postavila, protože zůstal ve svém úřadu až do 17. ledna 1240, kdy
rezignoval na svůj úřad a dne 17. října téhož roku zemřel. Byl pohřben na Velehradě.
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Konrád z Friedberka
jmenovaný biskup olomoucký (1241 - 1245) Po smrti biskupa Roberta zvolili roku
1241 děkan Jan a a kanovníci v olomoucké kapitule svého spolubratra a opavského
arciděkana Viléma novým olomouckým biskupem. Český král Václav I. se však
proti této volbě postavil a olomoucké diecézi násilně vnutil Konráda z Friedbergu.
Za tímto kanovníkem stál mohučský arcibiskup Siegfried.
Děkan Jan a kanovníci, kteří hájili právo svobodné volby olomouckých biskupů,
strávili téměř tři roky ve vyhnanství. Svou při předložili římské kurii, kde vedli proti
Konrádovi proces. Biskup Konrád byl v červenci 1245 odvolán. Do tohoto období
spadá také vpád tatarů na Moravu v roce 1241 po bitvě u Lehnice. Nedá se přesně
zmapovat cesta tatarských hord, které ohněm a mečem pustošily zemi. Tradice
vypráví o marném obléhání Kotouče u Štramberka a hory Hostýn, je však
legendárně vyšperkována. Velkolepé vítězství Jaroslava ze Štenberka nad Tatary
u Olomouce je legendární povahy. Jisté je jenom to, že ty kraje, které tatarské hordy
navštívily, utrpěly velké hospodářské a kulturní škody a také náboženské. Papežská
kurie nakonec nalezla kompromis přiznala mu vysoké odškodné- a na olomoucký
biskupský stolec dosadila Bruna ze Schauenburku.
Pokračování příště.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Z PŘEKLADU DOPISU

Ahoj moje drahá teto,
Jak se vám všem daří? Jaké je teď u vás počasí? My máme velice horké léto. Moc si
vážím dárku, který jste poslali.
Po závěrečných zkouškách budou prázdniny a pak bych ráda pokračovala ve studiu na
univerzitě. Jsem moc ráda, že dokončuji střední školu. 11. března dostanu vysvědčení.
Očekávám dobré výsledky, protože jsem poctivě studovala a připravovala se na
zkoušky. Jestli nebudou dobré, budu muset víc zabrat.
Teď se zkouším dostat na univerzitu a doufám, že se mi tento sen splní.
O Vánocích jsme ve škole měli spoustu aktivit, pěveckou soutěž a různé další hry,
odpoledne pak normální výuku. 19. prosince byl sportovní den, prohrála jsem v běhu,
ale naše třída zvítězila ve fotbale. V lednu jsme byli se školou na výjezdním kurzu,
užívali jsme si pláž a připravovali jídlo k večeři. Moc se nám to líbilo a užili jsme si to
Nakonec vám všem přeji štěstí a zdraví, a slibuji, že budu pilně studovat, aby ze mě
něco bylo. Ať Bůh žehná a chrání vás i vaše rodiny.
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Manita Phumwong

Všechny řeholní řády byly zrušeny, církevní školy zavřeny, katolický tisk zakázán,
rozpuštěny církevní spolky a organizace. V čele vlád se vystřídali diktátoři Draga
a Arriaga, příslušníci zednářských lóží, od roku 1915 je následoval Alfonso Costa,
taktéž svobodný zednář, který byl poněkud umírněnější, za něho probíhal útisk církve
v podobě spíše administrativní, tzn., že byly zakázány veškeré náboženské průvody
a procesí, např. Boží tělo atd. Církev měla možnost pouze odsloužit liturgii a nic
jiného.
Pro hříchy lidí, kteří urážejí Boha, je ohlášena ještě hrozivější válka: „Jestliže lidé
udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka spěje ke konci.
Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutější
válka.“
Rusko stojí na prahu revoluce. Vlna lidových bouří ve válkou oslabeném Rusku,
abdikace cara, neúspěšná prozatímní vláda, jejíž autoritu podrývají Německem
podporovaní bolševici v čele s Vladimírem Iljičem Leninem, to je předehra toho, co
povede k revoluci. Aby se předešlo hrůzám nové války, hladu, pronásledování
církve, Panna Maria sděluje dětem: „Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat
o zasvěcení Ruska svému neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních
sobotách v měsíci.”
P. Václav Fojtík
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100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE VE FATIMĚ - 2. část
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V minulém čísle Našich dědin jsem psal o jevu „soukromého zjevení“, který vedle
„veřejného zjevení“ nepřináší křesťanské víře nějaký nový obsah. Ke zjevení Boha
totiž došlo ve své plnosti v Ježíši Kristu, ale během dějin Bůh dále promlouvá k lidem
i prostřednictvím mimořádných jevů, kterými může připomenout skutečnosti, na
které křesťané pozapomenuli či je opomíjeli. Tedy poselství Fatimy spadá právě do
oblasti tzv. soukromých zjevení.
V této druhé části vás, drazí čtenáři, seznámím jen velmi jednoduše - s historickým
pozadím fatimských zjevení. V příštím čísle, dubnovém, budu charakterizovat život
tří dětí, jimž se zjevila Panna Maria, a napíšu také něco málo o zjevení anděla, které
předcházelo pozdějším událostem. Od května bych se již věnoval samotným
poselstvím z Fatimy, k nimž docházelo v měsíčním sledu od května do října.
Abychom lépe porozuměli zjevením Panny Marie ve Fatimě a jejich poselství,
musíme si všimnout historického pozadí, do kterého vše zapadá. Zmíním pouze tři
nejvýznamnější historické skutečnosti, které mají svůj vztah k poselstvím.
Ve světě se svádějí ukrutné boje mezi mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi
v První světové válce. Portugalsko sice vyhlásilo během války neutralitu, ale pro
nerespektování ze strany Německa, také tato země vstoupila roku 1916 do války na
straně Dohody. Zprávy o obětech války pronikají celým světem, dostávají se i do
Fatimy.
Při vzpomínce na hrůzy války jsme najednou schopni lépe rozumět slovům, kterými
se bude Panna Maria obracet na děti, když je bude vybízet k modlitbám za světový
mír. Panna Maria sděluje dětem: „Modlete se každý den růženec, abyste tak vyprosili
světu mír a konec války.“
Proticírkevní nálady, a nejen nálady, ale mnohdy přímo „otevřený boj proti církvi“,
je přítomný právě na počátku 20. století v Portugalsku. Historik Radomír Malý píše:
V Portugalsku r. 1910 byla svržena monarchie, král Manuel II. musel uprchnout do
zahraničí a země se stala republikou. Do r. 1915 zde vládl krvavý teror proti
duchovenstvu (odhaduje se, že zhruba 200 duchovních osob, kněží a řeholníků bylo
povražděno). Lůza byla poštvána, aby plenila kostely, kláštery a vraždila kněze.
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Když zpívá srdce
/Za paní Jarmilou Šulákovou
27. června 1929 - 11. února 2017 /

Je to už hodně dávno, co jsem se s ní osobně setkal, ale jsou setkání, na která
nezapomenete celý život, byť byla jen letmá. Setkání s paní Jarmilou
Šulákovou takové bylo.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

Bylo to v sedmdesátých letech (minulého století!). Byl jsem na vojenské škole
ve Valašském Meziříčí a dovolených bylo jako šafránu, a tak není divu, že
jsem se chtěl (všichni jsme se chtěli) domů dostat co nejdřív. Většinou nás
pouštěli tak, že mi všechny autobusy už odjely a další jely až pozdě
odpoledne. Ta touha být co nejdřív doma mne nutila vymýšlet různá
hypotetická spojení, jak se dostat blíž ke Zlínu (tehdy Gottwaldovu). Jedna
teorie byla, že bych jel do Vsetína (správně „na Vsetín“) vlakem se spolužáky
ze Slovenska. Tím bych byl Zlínu blíž a ze Vsetína, že snad už něco pojede, je
to přece už jen kousek. Bohužel většinou nejelo nic, a já jsem zůstal trčet ve
Vsetíně. Dlouhá chvíle. Trávit ji na nádraží se mi nechtělo, tak jsem bloumal
kolem nádraží. Nedaleko od něj byla taková přímá, otevřená ulice plná
obchodů. Jedením z nich v řadě byla prodejna Supraphonu. Obcházel jsem
kolem, a když už jsem prošel železářství i domácí potřeby, protože už mi bylo
i zima, vstoupil jsem dovnitř. Vím, že to bylo zbytečné ptát se na varhanní
noty - nebyly, nebo na nějaké mše - ty už vůbec ne, ale co dělat, autobus hned
tak nepojede…

Zpoza pultu se na mne usmála taková drobnější velmi milá, silnější
paní. No, usmála, to je velmi, ale velmi slabé slovo. Ten úsměv to byla jen
třešinka na dortu, to byl jen vnějškový projev toho, čím vás zaplavila. To
skutečné a to podstatné byla ta ohromná vlna něhy, ta záplava vlídnosti
a laskavosti. Jako když se postavíte před sálající, do ruda rozžhavená
kamínka (pamatujete na ten pocit?).
„Co byste si přál?“ chtěli jste se na ni aspoň ze slušnosti podívat, ale
pokus o pohled na její usměvavou tvář byl jako zkusit pohlédnout přímo do
letního sálajícího slunce. Víčka vašeho nitra jakoby se samoděk přivírala
před tou záplavou vnitřního světla, kterému jste byli vystaveni. A ten tón
jejího hlasu- pořád ho slyším v uších. To byl hlas všech laskavých stařenek,
babiček a tetiček mého dětství. To byla ta nejlaskavější ukolébavka, která vás
zbavovala všech starostí a přivírala vám oči blahem, jako kotěti, tak, že jste
cítili neodbytnou touhu začít vrnět. (Proč jsem se to jen od těch koťat
pořádně nenaučil?)
Já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. Jen mi utkvělo, že tam ve Vsetíně (čti
„na Vsetíně”) v prodejně Supraphonu je hrozně, ale HROZNĚ milá paní.
Po letech kdesi vyprávěla, že prodávala na Vsetíně (nezlobte se, ale já
opravdu musím, to „ve Vsetíně” mi nejde) v prodejně Supraphonu a mně se
najednou rozsvítilo. To byla ona, ta milá příjemná a vlídná paní. Já jsem
najednou pochopil celý ten zázrak jejího zpěvu. To nezpívala její ústa, to
zpívalo to něhou přetékající do široka všem otevřené srdce. Teď jsem teprve
začal rozumět jejímu umění. Teď teprve vím, proč jsem vždy, když jsem ji
slyšel zpívat, cítil neodbytnou touhu smeknout.
Děkuji Bohu, že jsem ji směl aspoň takto poznat, že jsem mohl být
alespoň chvíli v její blízkosti. Děkuji Bohu, že nám ji dal, že nám ukázala, co
se se širokým srdcem dá všechno udělat. Díky, že mi dala vzpomínku, která
pohasne s posledním pohledem mých očí. A těším se, že jestli dá Pán, bude
nás tam v nebi už čekat s rukama a srdcem doširoka otevřeným jako tenkrát
na Vsetíně.
Deo gratias.
Ivan Slezák
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