100 let od úmrtí ThDr. Jana Pospíšila
ThDr. Jan Pospíšil se narodil roku 1837
v Ohnicích . 17 (nyní Vojnice, místní
ást obce T šetice u Olomouce), jako
jedno z 8 d tí Šimona Pospíšila
a Josefy, rozené Gruntové.
1850-1858
absolvoval
Státní
gymnasium v Olomouci,
1858–1862
studium
bohosloví
v Olomouci, 6.7.1862 byl vysv cen na
kn ze,
1862 – kooperátor v Bzenci,
1.6.1865 promován doktorem teologie
(ThDr.),
1866 - fará v Bzenci,
1871 – d kan v Bzenci, jmenován školním inspektorem d kanátu
bzeneckého a kyjovského,
1873 jmenován arcibiskupským komisa em p i gymnáziu v Kyjov ,
1884 assesorem konzisto e,
1884 – arcikn z v Bzenci,
1895 jmenován papežským komo ím.
Stál v ele veškerého kulturního života ve m st Bzenci i na celém okresu.

22.12.1900 jmenován nesídelním kanovníkem v Olomouci,
10.2.1901 p ijat za sídelního kanovníka v Olomouci,
8.1.1914 se stal prelátem a scholastikem p i olomouckém metropolitním
chrámu Pán (scholastikus byla 4. nejvyšší kapitulní dignita)
Stál v ele apoštolátního života jako jeho místop edseda.
Další funkce:
• p edseda úst edního výboru Apoštolátu sv. Cyrila a Metod je,
• infulární prelát,
• papežský domácí prelát,
• apoštolský protonotá ,
• Jeho Eminence rada a konsistoriální assessor (1884), komtur c. k. ádu
Františka Josefa,
• estný ob an m sta Bzence, estný ob an m sta Písku a Mist ína.
M stu Bzenci v noval Mariánský sloup na nám stí, a 2 votivní okna
ve farním kostele (vedle oltá e).
Vypráví se, že v roce 1953 zpupný funkcioná národního výboru dal do
ruky Panny Marie metlu se slovy: „A tu nestojíš zbyte n , ukli aspo
nám stí.“ V následujících dnech byly prudké dešt , které zni ily úrodu
a nám stí zaplavily tunami bláta, p i ítány tomuto rouha skému inu.
Ve farní kronice je zapsáno o této události doslova toto: „V kv tnu se
po así zhoršilo a koncem kv tna nastaly samé bou ky, zvlášt nad
Bzencem stékající voda zaplavila všecky ulice m sta, vnikla do dom ,
Syrovínka vytekla z b eh a zaplavila celé okolí i s nádražím, vše bylo ve
vod , vytrhala i dlažbu ulic. Z toho velká škoda na polích, zahradách
a vinohradech. Mluvilo se, že to byl trest za potupení P. Marie Bzenecké.“
Olomouci v noval dv votivní okna v kostele sv. Mo ice s eskými nápisy
(sv. Cyril a Metod j a sv. Jan Nepomucký).
Dle záznam
metropolitní kapituly finan n
podporoval studia
seminarist .
Zem el v pátek 24. kv tna 1918 v 19:00 hodin ve er zaopat en svátostmi
umírajících v 82 letech po krátké nemoci (cit.:“…v ned li byla u n ho
návšt va milého jeho Bzence, s níž po delší dobu posed l ve studené
jídeln a zachladil se. Hore ka pak rychle u inila konec jeho
požehnanému životu…“).

T lesné poz statky byly uloženy za p ítomnosti generálního viká e preláta
Geislera dne 28. kv tna 1918 na h bitov v Bzenci k poslednímu
odpo inku.
Rodina Pospíšilova od r. 1731 stále žije na p vodním grunt ve Vojnicích
. 17.

Foto rodného domu ThDr. Jana Pospíšila z r. 1929
V roce 2015 u p íležitosti oslav 1000 let Bzence pat il ThDr. Jan
Pospíšil mezi ocen né ob any m sta. Ocen ní „in memoriam“ za n j
p evzali na Kulturním dom dne 18. kv tna 2015 jeho rodinní
p íslušníci.
Mše sv. u p íležitosti 100. výro í úmrtí ThDr. Jana Pospíšila byla sloužena
v kostele sv. Jana K titele v ned li 29. ervence 2018 v 9:30 hodin za
ú asti a promluvy pana starosty Pavla ejky.
ThDr. Jan Pospíšil byl významnou osobností, která se zapsala do d jin
našeho m sta. Mariánský sloup, dominanta našeho nám stí, a místo
jeho spo inutí na bzeneckém h bitov jsou sv dky, že m sto Bzenec si
vskutku zamiloval.
Vzpomínejme na n j p i mši sv. a ve svých modlitbách.

D kuji za poskytnutí cenných informací, materiál
Pospíšilové z Vojnic.

a fotografií rodin

lánek v etn všech ostatních fotografií naleznete na farním webu
https://www.farnost-bzenec.cz/
p ipravila Anna Sovová Mikešová

Zdroje:
•
Zemek Metod j, Posloupnost kanovník metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci,
VVM 4 (1949), 121-136, 167-182; 5 (1950) 53-64, 99-116, 141-146.
•
Zemek Metod j, Posloupnost prelát a kanovník olomoucké kapituly od po átku až po
nyn jší dobu, 1-2, rukopis práce uchovaný v olomouckém archivu.
•
Životopis ThDr. Jana Pospíšila sepsaný Št pánem Kohoutem (Zemský
Zemský archiv v Opav ,
pobo ka Olomouc)
•
http://www.starybzenec.cz
•
farní kronika

Milí farníci,
po delší odmlce se s Vámi chci pod lit
o skute nostech
uplynulého
období
napl ující náš projekt "Obvazy pro
malomocné".
V prvé ad Vás seznámím s inností koordinátora této akce - Ob anského
sdružení OMEGA Kyjov. Dne 12.5.2018 se uskute nila v P erov tzv.
dopletná, - setkání vedoucích pleta ských skupinek z celé Moravy, které
jsem se osobn zú astnila. Tato setkání jsou velmi podn tná a užite ná.
ná
Zazn ly zde p ipomínky, návrhy, zp soby financování a v neposlední ad
vým na zkušeností. Duchovním slovem nás p ijel povzbudit d kan
P. Vrba z Veselí nad Mor.
Ing. Výleta - vedoucí OS Omega uvedl p ehled pln ní tohoto projektu za
rok 2017:
- na 35 adres leprosálií v Africe a Indii bylo odesláno 96 balík s obvazy,
- každý balík obsahoval cca 350 ks obvaz o celkové váze 10 až 12 kg,
kg
- poštovné inilo celkem 144.510 K ,
- za p ízi od výrobce bylo zaplaceno 52.360 K .
Bez finan ní podpory Ministerstva zahrani ních v cí R, Arcidiecézní
charity Olomouc, diecézních charit Ostravsko-opavské,
opavské, Brn nské,
Královéhradecké a m sta Kyjova by tato innost nemohla být realizována,
za což jim byl vysloven velký a up ímný dík.

A jakým dílem se podílela naše farnost? Za toto delší asové období bylo
upleteno a p edáno 1141 ks obvaz . V této souvislosti chci vyjád it
hlubokou vd nost a dík všem pleta kám a farník m za finan ní p isp ní.
Nyní uvádím rekapitulaci finan ního hospoda ení za rok 2017 a 2018:
- z statek na konci roku 2016
-finan ní hotovost v pokladni ce v kostele Bzenec
-finan ní hotovost od farník Domanín a T mice
-anonymní dárci ze Bzence
-anonymní dárci z Domanína
celkem p íjmy

3.483 K
2.362 K
2.367 K
1.400 K
400 K
10.012 K

-p ísp vek na poštovné OS Omega
-nákup p íze
celkem výdaje

1.000 K
4.650 K
5.650 K

Z statek k 30.11.2018 iní

4.362 K

Všem up ímné P. B h zapla .

Marie N me ková

Jarní prázdniny na horách
Na farní lyžova ku odjížd la patnácti lenná parta lyža z domanínské
a t mické farnosti v pátek odpoledne. Jeli jsme z Moravského Písku
vlakem do Šumperku a odsud autobusem do Hrab šic. P ijeli jsme až za
tmy ve ve erních hodinách. Cesta trvala asi 3 hodiny.
Když nás autobus vysadil v malé d dince na konci naší cesty, vydali
jsme see na chatu jménem Klášter. Už po cest jsme prožili dobrodružství skákání p es potok. Veškeré zákazy z úst vedoucí Mon i a kucha ky
Helenky, abychom šli po cest , byly marné. Byla tma a mn
m , Šimona,
Marka, Tádu, Pa u a Kiku napadlo, že po louce to bude kratší
k
a hlavn
zábavn jší. Potok, který nám stál v cest , nás zcela zlákal svým ve erním
kouzlem plným adrenalinu. P eskakovali jsme pot ek na nejužších
místech a neskute n jsme se tím bavili. Malé holky Markétka, Verunka,
Nika, a Barunka se nám smály a rad ji p ešly po malém m stku, který byl
jen kousek vzdálený. Na chatu jsme všichni p išli rozesmátí a plní dojm .
Tam nás už ekali La a s Mire kem a tetou Jarmilkou, kte í p ijeli autem
a p ivezli kufry a naše lyža ské vybavení. Pokojí ky, do kterých jsme
jsm se

ubytovali, byly malé, ale útulné. Zbytek ve era jsme pak strávili
povídáním p i teplém aji a buchtách od maminek.
V sobotu po snídani jsme se vydali poprvé lyžovat. Markétka,
Barunka a také Táda, kte í na lyžích ješt nestáli, se pomalu za ali u it
lyžovat na malém svahu, který byl kousek pod velkým vlekem. Jejich
první jízdy však byly spíše jízdy po zadku než na lyžích. Nadšení však
bylo siln jší. Pod La ovým vedením pomalu, ale jist d lali velké
pokroky. Po dvou dnech strávených na malém vleku si troufli i na velký
kopec, který ze za átku sjížd li pomaleji pod dohledem a nakonec sami
docela rychle. V sobotu jsme se také zú astnili mše svaté v místním
opraveném kostele sv. Filipa a Jakuba. V ned li jsme op t celý den
lyžovali a nave er pak za námi p ijel náš pan fará Ji í. Užili jsme si s ním
plno srandy, hrál s námi stolní fotbal i spoustu her, které jsme si p ivezli.
Také se s námi rád podíval do místního kostela, kde nám odsloužil mši
svatou.

V pond lí po ob d jsme si jeli zahrát bowling do Šumperku. Po
napínavé h e, dobré pizze a ob erstvení jsme se šli podívat do m sta na
památky a kostely.
V úterý jsme se naposledy vydali na svah zdokonalovat si styl jízdy
a užívat si poslední okamžiky na sn hu. Pan fará si ,,brousil“ svah stylem
carving. Cht li jsme si s ním i zm it síly, ale než jsme se oto ili a ekli
start, byl už dole. Poslední jízdu jsme ho p ece jen cht li porazit, ale pan
fará ekl, že poslední jízdu pojedeme ,,lážo-plážo“. Bylo to rozumné,
protože jak naschvál by se mohlo n co stát. Ale hláška ,,lážo-plážo“ se
stala pak po zbytek pobytu nezapomenutelnou.

Po celou farní lyžova ku nám s úsm vem va ila výborná jídla paní
kucha ka Helenka a její „pravá ruka” teta Jarmilka. S nadšením se potom
dívaly, jak nám chutná. A také nám každé ráno mávaly z okna teplé
kuchy ky ven, kde jsme se rozcvi ovali, abychom zvládali lyža sky
náro né dny. Marek a Šimon denn sršeli r znými vtípky a d lali si
srandi ky z kde eho a také z kdekoho . Všechny dny svítilo sluní ko,
které nám dodávalo energii stejn jako naši „vtipka i”.
PS. D kuji Terezce za n kdy opravdu vy erpávající pomoc p i
lyžování. Monika
Za všechny ú astníky farního lyžování Tereza Žá ková a Monika Trlidová

Víkendový pobyt mládeže v Cholin
O víkendu 23. – 25. listopadu jsme spole n s d tmi z naší farnosti
navštívili Cholinu. Místo neodmysliteln spjaté s naším otcem Martinem.
Už p i samotném cestování vlakem jsme se zabavili lušt ním šifry, která
d ti roz lenila do ty skupinek. Po seznamovacím ve eru jsme den
zakon ili spole nou modlitbou.

V sobotu se v r zných disciplínách d ti seznamovaly s n kterými
ctnostmi. Odhalovaly tajenku, v níž byla skryta MOUDROST. Svoji
ŠT DROST mohly uplatnit p i p íprav silvestrovského ve írku, kterým
jsme spole n ukon ili církevní rok. PRACOVITOST a TRP LIVOST se
projevila p i p išívání knoflík . D ti prožily RADOST p i pln ní veselých
týmových úkol i v dalších hrách. P i úsp šném pln ní p ipravené
disciplíny získaly skupinky klí e. Ty potom mohly vym nit za indicie,
které je dovedly k tajemné map . Mapa nás nasm rovala do krásného
místního kostela zasv ceného Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté
m ly d ti dovoleno prohledat všechna zákoutí a najít slibovaný “poklad“.
Dom jsme si p ivezli „ukazatel ctností“, a tak jsme odhalili téma
celoro ní hry, do které se m že zapojit každý ve farnosti. Myslím, že
nemluvím jen za sebe, když eknu, že na hry Na Vaší ka nebo Na Fará e
budeme dlouho vzpomínat. Bylo nám tu spolu hezky a ur it se do
Choliny ješt n kdy podíváme.
Záv rem bych ráda pod kovala, a to nejen ze slušnosti otci Martinovi,
který celou akci vymyslel, skv lému kucha i a všem vedoucím, kte í se
podíleli nejen na programu a v neposlední ad všem
vše d tem, které
zp sobily, že jsme dom p ijeli s dobrým pocitem z p íjemn strávených
spole ných chvil.
V
Veronika
Uhrinová

10.02.2018
10.03.2018
14.04.2018
28.04.2018
28.04.2018
13.05.2018

Adriana Marie Sk ivánková
Emily Emilie Tanko
David Josef Vaj ner
Marie Kubešová
Anna Pavelková
Milan Marek Prorok

21.07.2018
16.09.2018
20.10.2018
17.11.2018
17.11.2018
01.12.2018
01.12.2018
02.12.2018
15.12.2018

Damián Ond ej Havlík
Šimon Petr Uhrin
Florián Petr Dan k –
Sandra Jana Marie Izworska
Eliška Dufková
Adam Patrik Kaluža
Šimon Eibensteiner
Jan Kyjovský
Martin Todt

01.04.2018
10.06.2018
17.06.2018
21.09.2018

Václav František Bej ek
Eliška Michaela Jur ová
Nela Marie Ž rková
Tabita Klára Trlidová
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Tomáš Kožela a Kate ina Tane ková
Michal Blatecký a Michaela Ostr ilová
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10.8.2018

Antonín N mec a Hana Jure ková
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d tí z farností Bzenec, Domanín a T mice prob hlo v ned li
27. kv tna 2018 v kostele sv. Václava v Domanín .
Svátost eucharistie poprvé p ijaly tyto d ti:
ajka Petr, Horniková Markéta, Kostrhounová Nela,
Kratochvilová Nikola, Novák Petr, Šaderová Nikol,
Teterová Kate ina, Tichý Jakub, epa Petr,
iháková Simona, Uherková Natálie

&

17.02.2018
17.03.2018
24.03.2018
02.06.2018
02.06.2018
19.06.2018
14.08.2018
08.09.2018
14.09.2018
28.09.2018
24.11.2018
27.11.2018
07.12.2018
15.12.2018

Marcela Opluštilová
Milan Galba
Karel Šev ík
Anežka Sobková
Jaroslav Krajan
Františka Novotná
František Buda
Vlastimila Gabrielová
V ra Ženatová
Marcela Prášilová
František Blažek
Božena Deutcharová
Anna Doupovcová
Miroslav Má ala

24.02.2018
03.03.2018
06.04.2018
09.05.2018
30.06.2018
25.08.2018
08.09.2018
02.10.2018
09.11.2018
22.11.2018
05.12.2018

Milada Vítková
Jan Šimek –
Josef Kaisrlík
Marie Zbo ilová
Josef Polášek
Marie Šlah nková
Milada Polášková
Vladimír Šlah nek
Dušan Vítek
R žena Lovecká
Helena Vav in íková
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Duchovní obnova s P. Vojt chem Kodetem,, O.Carm.

!"
!"# $ % & "'"
% ( $
)

#$
%
'. ( " ( %
,

*++, , , )

/ "

0

!

0&1

& ' ("!) " * *'+ )

!

2

8 ,- ",

3)

"( !

"

9

$

!- , !- .* / ' "!

1 2 '3 ,-$!4 + "(
(

1 ' (

"

$ 3

,'

567

"+

4

0

'

* :' "* ; / ' 6("!)6.

=
<"

6

