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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: 28.2.2018.

Ilustrace: J. Švajdová

POSLEDNÍ VÝKŘIK ZIMY

Předjaří

ZPRÁVY Z NAŠICH DĚDIN

Že by paní Zima příkaz dala,
by sněženka už rozkvétala?
Pod klestím už bílá hlava
nakukuje, rozhlíží se,
to první pozdrav jara.

Březnický ochotnický spolek A.I.D.S. si Vás dovoluje pozvat na cimrmanovské
představení ZÁSKOK.
V sobotu 10.3.2018 od 19 hod. v sokolovně Březnice, v neděli 11.3.2018 od 17 hod.
v obecním sále v Dobrkovicích a 24.3.2018 v 18 hod. v Pozlovicích (víceúčelová
hala).
Vstupné dobrovolné.

Pod nohama ještě někdy křupou zmrazky
a už hledáme sedmikrásky.
Sedmikrásko, schovej ještě hlavu,
nevěř paní Zimě, nevěř,
mnohým ještě překvapí Tě!

Zásobník reflexních prvků v obci Březnice
U obecního úřadu v centru obce byl nainstalován zásobník reflexních prvků-nálepek.
Tyto si zde můžete vzít zdarma a umístit (nalepit) na svůj oděv- budete tak splňovat
zákonnou povinnost nosit za snížené viditelnosti reflexní prvky a přispějete
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu :-)

Jsem malá, přikrčím se k zemi,
ta ochrání mne před studenými větry
a spolu se skřivany, na teplé slunce počkáme si.
Musím přece vítat pěvce z dálných cest.
Bude jaro!
Ptáček smělý na slunci se rozveselí.
Zazpívá nám veselou, rozloučí se se Zimou.

Na zpravodaj Naše dědiny jste darovali v Březnici 700,- Kč, v Salaši 150,- Kč.
Děkujeme.

Jindřiška Švajdová
Uzávěrka příštího čísla Našich dědin bude 4.4.2018.

Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na Velký pátek se zemí nehýbej!
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Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.

Snímek: inet
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POZVÁNKY DO NAŠICH DĚDIN

V počátku měsíce března vychází další číslo Našich
dědin, které může doprovodit probíhající dobu postní.
V jednom internetovém článku na „pastoraci.cz„ jsem
objevil otázku jedné slečny/paní, týkající se postního
sebezáporu, a následnou odpověď P. Aleše Opatrného.
Při otázce jsem se pousmál: „Dobrý den, potřebovala
bych radu. Řekla jsem si, že do velikonoc budu držet
půst bez masa. Nesmím ani kuřecí? Tuším, že ryby
můžu. Můžete mi prosím poradit, abych si to nepokazila? Děkuji.
Otázka pro mne úsměvná, ale odpověď trefná. Autor odpovědi v ní pěkně vyjadřuje,
že „půst není věcí úst" a našeho dokazování či ukazování, ale záležitostí lásky vůči
Bohu. Uvádím ji tedy v úvodníku celou.
Prostá logika nám řekne, že člověk, který si něco ze svého osobního rozhodnutí
zakáže, je vázán právě tím, co si zakázal. Pokud si tedy pisatelka zakáže kuřecí maso,
nebude jíst kuřecí, pokud jen vepřové, nebude jíst vepřové. A pokud chce držet půst
podle postních předpisů římskokatolické církve, potom má držet půst od masa na
Popeleční středu a Velký pátek, v ostatní pátky v roce mít půst od masa nebo si uložit
jiný kající skutek (zřeknutí se něčeho, modlitba, almužna) a ve dnech, kdy je půst od
masa, může jíst ryby. Jenže dotaz vyvolává ještě dvě další otázky: Proč chce do
velikonoc držet půst od masa? A druhá: Co myslí tím, „že by si to pokazila"?
Půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je zřeknutím se něčeho ve prospěch potřebných
lidí, nebo když je mým (zcela nepatrným) připojením se ke Kristově utrpení (to je
případ pátečního postu), případně když je výrazem mého přesvědčení, že se něčeho
vzdávám proto, abych tím nějak (třeba zcela subjektivně) projevil svou lásku k Bohu,
případně odstranil něco, co mi v lásce k Bohu nebo v lásce k bližním překáží.
Kromě toho může mít půst význam sebevýchovný (cvičím se v odříkání), zdravotní
(chci snížit nadváhu), ale také sebeobdivný - chci sobě či druhým ukázat, co jsem
dokázal. Žádný z těchto motivů ovšem nemůže hrát v rozhodnutí pro půst z pozice víry
žádnou význačnější roli a ten poslední je vyloženě špatný, je-li dominantní.
Starost o to, „abych si to nepokazila", kterou pisatelka vyjadřuje, by mohla ukazovat
buď na to, že připisuje postu nějaký pověrečný (případně magický) význam nebo že
ho bere jako cvičení, ve kterém chce obstát především sama před sebou.
Takže chce-li si něco člověk v postní době uložit, měl by zvážit, proč to dělá a zda je to
schopen dodržet. A bylo by velmi dobré, kdyby se naznačeným nepravým motivům
vyhnul nebo je alespoň měl někde v pozadí svého rozhodování.
A. Opatrný
Závěrem tohoto úvodníku, s nímž mi pomohl výše zmíněný autor, chci jen dodat, že
půst má v duchovním zrání člověka významnou úlohu, proto se ho církev nikdy
nezřekla, ani nezřekne. Na základě Písma svatého starého i nového zákona bude jen
dál upozorňovat, že: půst má smysl, když správný má úmysl.
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P. Václav Fojtík
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Čtení pro každého
na každý den

JARNÍ PROŘÍZKA

Nakreslil p. R. Bárta

Setkání s autorkou knihy s názvem O KVĚTINĚ je opravdu vzácný zážitek. Sice ne
osobní, ale při čtení řádků v její knize máte dojem, jakoby seděla vedle vás. Co věta,
to hluboká myšlenka.
Zuzana Maléřová vyrostla ve valašských horách uprostřed zahrady plné květin.
Svou knižní prvotinu napsala v době svých studií a okamžitě vyvolala velký zájem
a ohlas.
Vzápětí byla objevena i pro rozhlasový mikrofon, takže rádio je již třicet let
neoddělitelnou součástí jejího profesního života. (Český rozhlas - Dvojka).
Autorku zajímají především lidé a jejich souvislosti, krásy i složitosti života
a nalézání nadhledu ke všemu, aby vše směřovalo k pohybu. Abychom se pro život
chytili správného větru, abychom uměli kvést a aby nám pak opravdu uzrávalo
ovoce.
Uvádím některé z jejích myšlenek:
„… mít talent je dar. A povinnost. Jinak se talent promění ve zmarněnou příležitost.
Často mne napadá, proč je dán mnohdy talent člověku bez morálky, který ho pouze
využije ke snadnému životu, ale bez pokory a pracovitosti se promění v průměrnost.
A jindy menší talent, který sotva hoří jako plamínek, svým nezměrným úsilím,
schopností poprat se s prohrou i překážkami, ho rozhoří do nečekaného světla.
Když Bůh rozdával talent, možná ho často nevyslal k člověku jen proto, aby něco
dokázal, ale aby nás znovu zkoušel z charakteru. Aby nás učil vítězit, ale ne
za každou cenu …“

JARNÍ POŘÍZKA

„… tolik krásy má jaro, ale já měla najednou pocit, že je to náročný dárce. To
znovuzrození mi občas přináší vedle pocitu radosti i únavu, vyčerpání, oči stěží
přivykají slunci a světlu, na které tak čekáme.
I v sadu na jaře všechno začne znovu. Po staletí. I když už je sad starý a nerodí ovoce,
svádíme někdy boj o jeho neužitečnou krásu.
Tak jako v lidském životě. A je zázrak, co všechno v životě může člověk zažít…!“
Co vyslovit o tak krásných myšlenkách na stránkách dané knihy?
Snad jen doporučit její přečtení, potěšit se s ilustracemi, trochu se zamyslet nad
životem a vracet se k ní, když je nám někdy „ouvej“.
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Zpracovala Jindřiška Švajdová
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Z březnické školy

O Velikonocích

Ve škole se neučí jen matematice a jazykům, ale v prvouce je řeč i o citové výchově
a hlavně o rodině. Tam mají nebo by měli mít jasno i ti nejmenší.
Jak to chápou „malíři“ ze zdejší školy v Březnici, posuďte sami:

Je jediná noc v roce určená k tomu, aby se v ní probudil kdejaký tvor.
Valašské Velikonoce mého dětství píchají jalovcem, studí vodou ze studní a až příliš
voní slivovicí. Ale někdy taky nedokončeným snem, předstíraným strachem
a křikem, sladkým předjitřním zápolením, zrychleným tlukotem srdce, to když
vniknul do pokoje ten očekávaný a vítězil silou chlapských paží. A za tím vším pocit,
že se už blíží svatý Jiří dlouhou tmou, velký a vítězný.
„Proč je na světě trápení?“ ptaly se mě občas děti. Vzpomněla jsem si na své dětství
a první setkání s křížovou cestou. První poznání, že Velikonoce nejsou jen
o zajíčcích. Že jsou o velké samotě, která vede k obětování. Že každý neseme svůj
kříž. A jak rosteme, roste s námi. A rok za rokem vidíme, jak máma s tátou pomalu
klesají pod jeho tíhou. Až přijde čas na vzkříšení. Můj tehdy malý synek je pojal jako
vítězství. Král živých přemohl smrt. A pak se zjevil ženám, což syna nadchlo,
protože má ženy rád. Radost má rád. Odmala se ji snaží přinášet těm, kdo jsou
bojácní či v beznaději. A tak odmala od nás slýchává: „Uklidni se a nesměj se tak
nahlas.“
Je jediná noc v roce určená k tomu, aby se v ní probudil kdejaký tvor.
A právě v ní má jednou vyjít jasná hvězda jitřní.

Snímek: inet
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Z knihy” O květině”, autorka Zuzana Maléřová.
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Misie v Angole, díl 8. - Den sv. Valentýna, výlet do Lubango
a Huambo

V pondělí 19. března v 18:00 hod. o slavnosti svatého Josefa jsou zváni na mši svatou
do Březnice všichni Josefové a Josefky, ale zdaleka nejen tito. Svatý Josef,
snoubenec Panny Marie, je totiž patronem mnoha jiných, než jen těch, kdo nosí jeho
jméno, a to konkrétně:
- manželů a křesťanských rodin
- dětí a mládeže
- sirotků
- těch kdo žijí v panenství
- dělníků a řemeslníků, zvláště tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů
- inženýrů
- hrobníků
- vychovatelů
- cestujících
- vyhnanců
- umírajících
Svatý Josef je vzýván při očních onemocněních, při pokušeních, v zoufalých
situacích i při bytové nouzi. Zvláště je patronem dobré smrti.
Kdo by zde neuznal, že je to světec, kterého mohu prosit i já ve svém řemesle
a povolání o přímluvu. Tak nepřejděme svátek Josefa bez povšimnutí svatého
Josefa.
Svatá Terezie z Avily, učitelka církve, píše:
„Zvolila jsem si za přímluvce a patrona slavného sv. Josefa a usilovně jsem se mu
svěřila. A poznala jsem zřetelně, že jak v této potřebě (prosila o zdraví), tak i v jiných,
ještě naléhavějších, v nichž šlo o mou čest a zavržení duše, tento otec a můj patron mě
vysvobodil a učinil mi více dobrého, než jsem sama dokázala prosit..." Dále
sv. Terezie píše, že by chtěla „všechny přivést ke zbožnému uctívání tohoto slavného
světce, vědoma si z dlouholeté zkušenosti, jak velká dobra je nám schopen vyjednat
u Boha."
P. Václav Fojtík
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Tak jsem úspěšně přežil den sv. Valentýna, byť jsem chytil chřipku. Vzhledem ke skutečnosti,
že tento svátek vycházel na popeleční středu, padre se rozhodl jej přesunout už na 13. února.
Navíc den před popeleční středou tu je karneval. Komunita oslavila spolu se mnou masopustní
karneval pěším pochodem k Baía Azul (cca 20km), kde jsme strávili většinu dne na pláži. Pláž
se začala plnit lidmi, neboť masopust i popeleční středa jsou dny volna.
Po návratu nás ale čekala spousta práce s přípravou večera zamilovaných. Nejprve se
vše nachystalo a vyzdobilo venku, ale během mše začalo pršet a tak jsme to všechno začali
přesouvat do největší místnosti na škole. Teprve po přesunu všech stolů, nádobí, květin a věcí
jsme zjistili, že generátor nefunguje a ve tmě toho moc nenaslavíme. Nastalo třetí stěhování do
areálu profesního centra… den to byl náročný a teprve v 10 večer jsem mohl trochu
odpočinout.
V neděli se s námi měli rozloučit dva bratři, kteří se přesouvají do Luandy a tak jsme
ku příležitosti vysvěcení nových jáhnů udělali malý výlet do Lubango. V tomto městě jsem už
jednou byl se slovenkami, ale nyní bylo opravdu překrásné. Lubango je totiž dál od moře a je
i výš položené, srážky tu jsou pravidelnější a teplota v průběhu roku nižší. Celé město se nyní
zahalilo do zelené, dokonce mi přišlo, že zde snad ani nejsou komáři.
Druhý výlet byl na jednu svatbu v Huambo. Stát tu zatím nemá s církví dohodnuté
vzájemné uznávání sňatků a tak první probíhala svatba civilní a odpoledne svatba církevní.
Šlo o pár, který snad už měl dohromady 4 děti, z nichž nejstarší dceři mohlo být snad kolem 14.
Takové dodatečné sňatky již po letech společného života nejsou v Angole ničím výjimečným,
mladí lidé dost často nemají peníze na nějakou větší oslavu a tak spolu začnou žít bez svatby.
Tady je navíc ještě pořád rozšířené mnohoženství a muž tu má třeba dvě nebo i tři ženy, z nichž
každá se obává, aby jí ten jeden muž nenechal spolu s dětmi na holičkách. Proto když svou
manželku a děti dokáže uživit, žena se ho drží a raději mu jiné partnerky promíjí, než aby
riskovala bídu.
Jo a máme tu nové aspiranty. O některých si člověk řekne, že to mají v hlavě srovnané
a chtějí být knězem, ale určitě to nejde říct o většině. Proto si vážím některých bratří
v komunitě, protože prostě chtějí být salesiány, aniž by toužili po tom stát se knězem. Jde
o odlišné duchovní povolání. Nač být knězem, když člověk touží po práci s mladými a dětmi,
a nač být salesiánem, když by člověk toužil spíše sloužit jako kněz ve farnosti?
Děti v oratoři si už na mě zvykly natolik, že po ten čas bývám v oratoriu obklopen
svou osobní „gardou". Většinou se chtějí jen držet za ruku nebo si povídat, což někdy
vzhledem k počtu rukou mých a počtu rukou 20 dětí bývá problém. Už dokonce většina z nich
ví, že nejsem Číňan ale Čech, že Česko je v Evropě a nikoliv v Americe a že u nás mluvíme
česky a nikoliv anglicky nebo dokonce španělsky. Akorát někteří animátoři se čertí, že jim
narušuju program svou přítomností.
Tak ať se daří a děkuji za podporu a modlitby
Pavel alias Hugo Baskerville

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
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Připravované akce v březnické knihovně
Tak jako vloni, připravuji na pátek 23.3.2018 od 16:30 hodin Noc s Andersenem,
které se zúčastní děti z naší 3. třídy ZŠ, ale jen ty, které navštěvují knihovnu. Letošní
téma je Povídání o pejskovi a kočičce.
Na 10.4.2018 připravuje knihovna od 14:30 do 17 hodin Knižní bazar, tentokrát na
téma Životopisy slavných a Naše kuchyně a zahrádky.
Přijďte a přineste knihy, které se týkají této tématiky a doma vám zabírají místo
v knihovně a bezplatně si vyberte jiné. Knihy musí být čisté a v zachovalém stavu.
Počet přinesených knih je max. 15 kusů. Můžete si vybrat knihu, i když žádné
nepřinesete. Budu se na vás těšit v sále obecního úřadu.
19.4.2018 v 8:00 (zatím závazně nepotvrzeno) bude představení pro děti z naší
a bohuslavické ZŠ a MŠ - Bertík a čmuchadlo - hrají herci ze souboru LiStOVaNí
s Lukášem Hejlíkem.

E DĚ

NY
DI

N AŠ

30.5.2018 od 17:00 hodin se uskuteční na sále v Březnici beseda Příběh Titaniku.
Dvouhodinové povídání seznámí posluchače se skutečným osudem slavné lodi, s její
posádkou a pasažéry a vyvrátí řadu mýtů, které o ní díky filmům kolují. Budou zde na
ukázku originální artefakty vytažené z vraku a můžete se seznámit osobně
s příbuzným jednoho z pasažérů. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné dobrovolné.
Na všech akcích a každou sobotu v knihovně od 8 -10 hodin se na vás těší
Irena Haluzová, knihovnice
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Zikmund Lucemburský zemřel před 580 léty
9. prosince uplynulo 580 let od úmrtí českého krále, římského
císaře Zikmunda Lucemburského. Ten se narodil 14. 2. 1368
v Norimberku a jeho život a vláda patří do nelehké doby, musel
řešit kromě husitské revoluce také papežské schizma.
Znojmo, 9. prosinec, rok 1437. Právě zemřel syn Karla IV., český
a uherský král, římský císař, bojovník proti turecké expanzi. Tím
vším byl panovník, kterého nespravedlivě odsoudil Alois Jirásek,
který jej popsal jako lstivého a úskočného člověka a nazval jej
,,Liškou ryšavou".
Zikmund se však narodil do doby, která byla poznamenána především vypuknutím
husitské revoluce a krizí církve, která vyvrcholila papežským schizmatem, kdy v jednu
chvíli seděli na papěžském stolci tři papežové. Neméně záslužnou je Zikmundova snaha
jako uherského krále zabránit na Balkáně v další expanzi Turků. Zorganizoval proti nim
v roce 1396 křížovou výpravu, která však skončila jeho porážkou. To však nic nemění na
jeho angažovanosti proti turecké rozpínavosti ve prospěch Byzantské říše.
Panovník, který měl rád rytířské turnaje a na svou dobu byl velmi vzdělaný především
jazykově, mluvil sedmi jazyky, se nejprve musel vypořádat s papežským schizmatem,
k jehož úspěšnému vyřešení posléze osobně přispěl. V roce 1417 nastoupil na papežský
stolec Otto Colonna jako Martin V. a jedna z největších krizí, kterou od konce 14. století
a začátkem 15. století prožívala křesťanská církev, byla zažehnána.
Zakrátko však Zikmund byl nucen řešit v českých zemích husitskou revoluci, která
vypukla po upálení Mistra Jana Husa v Kostnici 6. července 1415. Zikmund se snažil
projevit rozhodnost a proti Čechám, které byly považovány za kacířské, a uspořádal proti
nim v roce 1420 křížovou výpravu. V květnu 1420 oblehl s početným vojskem Prahu, byl
však poražen ve dvou významných bitvách - na Vítkově 14. července a pod Vyšehradem
2. listopadu 1420.
To však Zikmundovi nezabránilo v tom, aby se nechal korunovat českým králem, protože
ovládal Pražský hrad. Čáslavský sněm, který byl svolán v roce 1421, jej však jako českého
krále odmítl, nicméně šlechta na Moravě, Slezsku a Lužici Zikmunda jako krále uznala.
Po porážce Zikmundových vojsk v bitvě u Německého Brodu v roce 1422 se Zikmund
z Čech načas stáhl.
V roce 1429 došlo k navázání kontaktů husitů se Zikmundem, kteří byli ochotní jej
přijmout za krále, pokud by přistoupil na jejich požadavky. Zikmundovo přijetí za
českého krále 17 let po smrti Václava IV. otevřela Jihlavská kompaktáta v roce 1436, na
něž navazovala jednání o podmínkách přijetí císaře Zikmunda za českého krále a jeho
slavnostní přijetí v ceremoniálu na jihlavském náměstí 14. srpna 1436.
Zikmund tak mohl konečně vládnout. Jeho vláda však netrvalo dlouho, protože
9. prosince 1437 na cestě do Uher ve Znojmě umírá. Tento významný panovník, diplomat,
bojovník proti Turkům, byl pohřben v katedrále ve Velkém Varadínu v Rumunsku.
Patřil k velkým osobnostem své doby a neměli bychom podlehnout laciným názorům
o jeho lstivosti a nepřátelství vůči Českému království.
Ing. Miloslav Mikeštík
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Z překladu dopisů:

V březnu se rozběhne stavba sběrného dvora - u pálenice. Na tuto akci poskytl 85 %
dotaci Státní fond životního prostředí.

Milí přátelé,

U Zlínského kraje byla podána žádost o dotaci na akci “Komplexní úprava
autobusových zastávek a přístřešků v obci Březnice“. V případě úspěšného
posouzení naší žádosti budou všechny autobusové přístřešky v naší obci vyměněny
za nové a moderní.

doufám, že se vám všem dobře daří. U nás se máme dobře. Je to už doba co jsem psal
posledně tak doufám, že vás tím potěším. Uzavíráme školní rok a brzy budu znovu
skládat zkoušky. Poctivě se připravujeme, píšeme zkušební testy, abychom uspěli
v těch budoucích. Pravděpodobně tento týden v sobotu budeme mít rozlučkový
večírek, který pořádá osm vybraných studentů.
Doma je pohoda, stále bydlím u strýčka, máme pořád spoustu práce na zahradě. Je
prosinec, kdy všichni Uganďané, nejen křesťané, ale také naši přátelé muslimové,
slaví Vánoce. U nás běžně zveme přátele a rodinu, abychom společně strávili čas
oslav. Míváme také ranní modlitbu, rád bych ji letošní Vánoce vedl. Strýček už začal
zdobit náš dům jako znamení přivítání Ježíška. Zajímalo by mě, jestli také děláte
něco podobného?
Dovolte, abych vám popřál barevné a krásné všechny dny, požehnané Vánoce
a šťastný nový rok.
Váš Emmanuel

V první polovině roku se bude revitalizovat dětské hřiště v místní části Vyhlídka. I na
tuto akci máme požádáno o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj …
V letošním roce bude obec Březnice pořizovat víceúčelovou mechanizaci (menší
traktůrek) k údržbě chodníků, místních komunikací a obecních travnatých ploch …
V obecním lese se v letošním roce plánuje v souladu se schváleným lesním
hospodářským plánem vytěžit cca 600 m3 dřeva a současně zalesnit 1,40 ha =
vysadit 14.000 sazenic …
Obec Březnice nechala zpracovat projekt Přístavba Základní školy Březnice
a Přístavba Mateřské školy Březnice. V závislosti na finančních možnostech budou
pak tyto akce v budoucnu realizovány.

E DĚ

8

NY
DI

N AŠ

Josef Hutěčka, starosta
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Víte, že …… ???

Nejmilejší teto Veroniko,

Počet obyvatel obce Březnice ke dni 1.1.2018 je 1304. (právě číslo trvale
přihlášených občanů je základním podkladem pro příjmy obce ze státního rozpočtu.
Čím víc obyvatel - tím větší příjem obce) …
V roce 2015 jsme v Březnici přivítali 25 novorozenců, v roce 2016 to bylo 16 dětí
a v loňském roce 14 nových občánků ...
Stav bankovního účtu obce Březnice u Komerční banky, a.s. kde dni 14.2.2018 byl
10.006.860,- Kč. Na bankovním účtu u ČNB má obec Březnice evidovanou částku
68.932,- Kč …
Bezúročnou půjčku u Českomoravské záruční a rozvojové banky na stavbu vodovodu
z roku 2005 budeme mít v příštím roce splacenou a od března 2019 už nebude obec
Březnice zatížena žádným úvěrem …
Obec Březnice nevyužila nikdy v minulosti zákonné možnosti zvýšit daň
z nemovitosti a tato daňová povinnost je v naší obci stále na nejnižší možné úrovni …

srdečné pozdravy od sestry Sweedal Fernandes. Máte se? Mně se daří dobře
a doufám, že vám zrovna tak.
Nejdřív ze všeho chci poděkovat Bohu, že mi Tě poslal, teto Veroniko. Díky za Tvou
štědrost. Patří Ti můj velký dík za všechno, cos pro mě celou dobu mého studia
dělala, od finanční po duchovní podporu. Díky, že jsi ve mne věřila. Opravdu moc
děkuji, ať Ti to Pán zaplatí a pomáhá Ti na Tvé životní cestě.Letošní rok byl pro mě
velmi zásadní. 9. prosince jsem složila věčné sliby v apoštolské kongregaci
(Apostolic Carmel Congregation). Při obřadu jsem přijala prsten na znamení
přínáležitosti ke Kristu.
Jak se daří strýci a dětem? Vánoční přípravy běží i u nás, také pečeme cukroví
a připravujeme jesličky. Je čas popřát Vám veselé Vánoce a Šťastný nový rok, kéž
Vám v něm malý Ježíšek přinese lásku, pokoj a radost a rok 2018 bude pro vás
požehnaný. Modlím se za to.
Ať vám Bůh žehná a je s vámi na všech cestách vašeho života.
S láskou S. Sweedal

Poplatek za odpad se v Březnici nezvyšoval od r. 2011 …
Jednotka SDH Březnice bude mít díky obdržené dotaci 142.000,- Kč od Zlínského
kraje v letošním roce nové vybavení (zásahové oděvy, zásahovou obuv, přilby pro
hašení + plovoucí čerpadlo s plovákem) …
V letošním roce budou opět vydávány domácí kompostéry. Díky úspěšné dotaci ze
Státního fondu životního prostředí obdrží zdarma domácí kompostér všichni ti, kdo si
o něj v roce 2006 na OÚ zažádali …
Veřejnou zakázku na stavbu chodníků “Zámeček - OÚ“ a “Červený - odbočka Filip“
vyhrála společnost ALPINE Bau CZ, a.s. s nejnižší nabídkovou cenou 2.888.449,Kč, což je necelých 69% rozpočtové ceny projektu. Tato stavba bude realizována
v letošním roce a z 90 % bude hrazena dotací z EU …
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Obec Březnice nechala zpracovat studii chodníků od Filipa po točnu. Kdo by měl
zájem se s touto studií seznámit - je k dispozici na Obecním úřadu, popř. je možné ji
zaslat i mailem (stačí projevit zájem na adresu: starosta@breznice-zlin.cz).
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Vzdělávání v každém věku

PŘÍPRAVA KE KŘTU
Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne."
(Jan 14,6)
Po Velikonocích začnou v naší farnosti katecheze, tedy cesta poznávání křesťanství.
Tyto katecheze jsou určeny pro ty, kdo se prostřednictvím svých blízkých setkali
s vírou v Ježíše Krista a uvažují o křtu. Katecheze jsou nabízeny také těm, kdo
v dětství byli pokřtěni, ale v křesťanské víře nebyli dál vedeni. Příprava bude
probíhat v případě malého zájmu individuálně, anebo společně jedenkrát za dva
týdny.
Domluva na faře v Březnici nebo na tel. 739 154 251.
P. Václav Fojtík

Adopce na dálku
Věčné sliby sestry Sweedal.
Svěcení proběhlo 9.12.2017 v Karmelské kongregaci v Karnakatě v Indii.
Popis k fotkám:
1.Při obřadu přijímá od své představené prsten na znamení Kristovy
sounáležitosti.
2. Společná fotografie všech sester a jejich představených (Sweedal v druhé řadě
druhá zleva).
Veronika Kováčová
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Každé pondělí v 19 hod. sedí na faře skupinka lidí z naší farnosti a naslouchá
zajímavému výkladu našeho otce Václava Fojtíka na různá témata (např.: škola
modlitby, o islámu, hnutí New Age, eucharistické zázraky, o apoštolu Pavlovi,
kandidáti svatořečení…), abychom si mohli rozšířit obzory v našem křesťanském
vzdělání.
Všichni jistě známe spoustu jmen svatých našich patronů a přímluvců, ale málo víme
o jejích životech nebo kolik jich v našem okolí čeká na proces svatořečení. Kolik lidí
žilo mezi námi v pověsti svatosti a my se můžeme už nyní na ně obracet o přímluvu.
V naší diecézi jsou kandidáty svatořečení: arcibiskup Antonín Cyril Stojan, kněží
Ignác Stuchlý a Antonín Šuránek a Anička Zelíková.
Přímluva o svatořečení:
Všemohoucí věčný Bože, s Tvou pomocí i slabý člověk může dosáhnout hrdinské
odvahy. Děkujeme Ti za vzor života arcibiskupa Stojana, kněží Stuchlého a Šuránka
i Aničky Zelíkové. Dej, abychom je mohli uctívat jako svaté a pomáhej nám na jejich
přímluvu překonávat všechny životní těžkosti.
Mnoho dalších zajímavých témat a také odpovědí na naše otázky se dozvídáme
každé pondělí v naší ,,malé škole pro dospělé“. Otec Václav má vše pečlivě
připravené a známkuje nás po vzoru Pána Ježíše jen láskou a milosrdenstvím. Tak se
i na každou hodinu těšíme. Škoda jen, že když věnuje tolik času přípravě, nemůže
obdarovat více našich bratrů a sester. Nebojte se přijít mezi nás.
Otče Václave, velké díky za tento čas. Ať vám Pán žehná.
Za vaše žačky Slezáková Anna
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Nebojme se pomáhat!
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31. leden je světovým dnem pomoci malomocným. O malomocných slyšíme již
ve Starém zákoně, proto je až k neuvěření, že se tato nemoc ještě vyskytuje. Ne
proto, že by se nedala vyléčit, ale proto, že na různých místech světa je ještě značná
chudoba a na léčbu nemocní nemají. Přitom v začátku nemoci stačí 200 Kč
na vyléčení. My, kteří žijeme v blahobytu, můžeme takto postiženým lidem pomoci
podle svých možností - a každý z nás nějakou možnost (materiální, finanční,
modlitební) má.
V naší farnosti se už více než 10 let zapojujeme do pomoci pletením obvazů.
V současné době plete 5 pletařek: 3 z Bohuslavic, 1 ze Šarov a 1 z Březnice, které
upletou ročně cca 200 ks obvazů. Tyto obvazy se posílají pomocí občanského
sdružení Omega z Kyjova přímo na určené adresy do leprosárií, kde jsou soustředěni
nemocní malomocenstvím. Tito lidé jsou postižení nejen fyzicky, ale i tím, že se jich
jejich rodiny a příbuzní zříkají. Některé tyto oblasti jsou stále pod vlivem pověr, že
nemoc je trest za hřích, a tyto „nečisté“ i jako vyléčené jejich komunity nepřijímají.
Malomocní pak trpí samotou a odmítáním. Proto každý projev soucitu a přijetí je pro
ně radostí. Při návštěvě zástupců tohoto sdružení přímo v leprosáriích nemocní
projevovali vděčnost - dokonce daleko více než za samotné obvazy jim děkovali
za jejich zájem.
Proto předávám velké díky pletařkám a taky těm, kdo se za ně modlí nebo posílají
finanční příspěvky.
Pán Bůh zaplať a nebojme se pomáhat.
Slezáková Anna
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PLÁN KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V ROCE 2018
- OBEC BŘEZNICE

Společenská rubrika
Rozloučení
Březnice
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Pavla Kadlčáková
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