Genus unum sumus!

OLI – SLOVA
Rodový zpravodaj Oliberiusů / Oliveriusů
Ročník 30, číslo 59

Malé Kyšice, 27. dubna 2019

Vážení čtenáři našeho rodového listu, všichni spříznění s rodem
a příjmeními Oliberius / Oliverius,
číslo OLI-SLOV, které jste právě vyjmuli z obálky, je číslem tak trochu mimořádným.
Jednak je opatřeno přílohou, která by vám měla připomenout dvě významná výročí – 400
let od narození našeho nejstaršího zjištěného předka Pavla Myslivce a 380. výročí narození
P. Benedikta Holibergiuse, původce našich příjmení, ale zároveň vás a vaše blízké zve
k účasti při:

SVATÉ MŠI ZA OBA JMENOVANÉ,
která bude sloužena v kostele sv. Jakuba Většího v Plasích-Žebnici
v sobotu dne 1. června 2019 od 14.00 hodin.
V prosincovém čísle z minulého roku jsem vám v zastoupení organizačního výboru
„MIA“ oznámil, že návrh na setkání k připomenutí výše uvedených jubileí v Děpolticích u
Nýrska se nesetkal s dostatečným ohlasem, proto tento návrh se odkládá na neurčito, ale
začala se rodit náhradní varianta – akce P (P jako Plasy). V té době jsme ještě nevěděli, zda
se nám tuto náhradní variantu podaří realizovat, proto jsem se více nerozepisoval.
Dne 22. března 2019 se uskutečnilo přátelské setkání v Plasích, kdy tamní
římskokatolická farnost byla požádána o názor a případnou možnost „sloužit v Plasích mši
svatou k připomenutí obou našich jubilantů“. P. Benedikt Holibergius, jak je zájemcům o
minulost našeho rodu známo, jako řeholník cisterciáckého řádu prožil část svého života
v plaském klášteře, proto jsme se s uvedenou žádostí - symbolicky - obrátili na uvedenou
farnost. Farnost je ve správě misionářů oblátů a její zástupce P. Günther Ecklbauer OMI se
k žádosti nejen kladně vyjádřil, ale svými názory a zkušenostmi byl také nápomocen pro
přípravu její důstojné realizace. V současné době však v Plasích probíhají práce na obnově
kostela Nanebevzetí Panny Marie, který tak zůstává uzavřen až do konce roku 2020, proto
byl doporučen a vybrán kostel v Žebnici. I toto místo se váže k cisterciákům a od města
Plasy je severně vzdáleno pouhé dva kilometry (viz dále vysvětlivky).

Vážení jmenovci, skoro-jmenovci, přátelé, jsme sice „roztroušeni“ po celé republice,
mnohé nás již jen spojují naše - v českých podmínkách neobvyklá - příjmení Oliberius /
Oliverius, ale společným jmenovatelem nám všem je náš nejstarší zjištěný předek Pavel
Myslivec. Dožili jsme se doby, kdy si můžeme připomenout jeho významné jubileum a
stejně tak i jubileum s ním příbuzensky spojeného P. Benedikta Holibergiuse. Odbourejme
proto vzdálenost, která nás z našich domovů od Žebnice dělí, nerozlišujme se podle toho,
kdo z nás je věřící, kdo nevěřící, a přijměte naše pozvání! Oba jmenovaní prožívali své dny
v 17. století, prožili hroznou dobu třicetileté války, s odstupem ubíhajícího času upadli
v zapomnění, ale my, žijící ve 21. století, jim za hodně vděčíme: Benediktovi za příjmení,
Pavlovi za to, že tu jsme! Sejděme se v Žebnici! Na vás se těší členové org. výboru „MIA“

Miroslav Oliverius, Iva Tomášková, roz. Oliberiusová, Alena Oliberiusová
Vysvětlivky:
Žebnice – část města Plasy, vzdálenost 2 km severně od města. Před příjezdem do Plas od Kralovic
odbočka vpravo směr Žebnice, Horní Hradiště.
Kostel sv. Jakuba Většího v Žebnici je římskokatolický filiální kostel, od r. 1958 chráněný jako kulturní
památka ČR. Kostel stojí v areálu hřbitova u silnice do Horního Hradiště. Větší část staršího kostela ze
14. století byla svržena v letech 1784-1785 a nahrazena jednolodní barokní stavbou s pravoúhlým
presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. Jednalo se o poslední přestavbu, kterou stačili
cisterciáci dokončit před zrušením plaského kláštera císařem Josefem II. dne 9. listopadu 1785.
Stavba je na věži označena letopočtem 1785 a znakem plaského kláštera. V letech 2003-2010 zdejší
občanské sdružení Jakub Větší podniklo s přispěním prostředků EU generální opravu chrámu.
Sv. Jakub Starší (Větší) byl jedním z dvanácti apoštolů, učedníků Ježíše Krista, jeho bratrem byl
apoštol a evangelista Jan. Měl zemřít r. 43 nebo 44, kdy byl v období kolem velikonoc zatčen
v Jeruzalémě vojáky Heroda Agrippy a na příkaz krále stať mečem. Zahynul mučednickou smrtí jako
první z dvanácti apoštolů. Přijal svou násilnou smrt pokorně a svůj život obětoval pro pravdu, kterou
hlásal. Je patronem poutníků, Španělska, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků, je
vzýván za dobré počasí a na ochranu před revmatismem. Mezi jeho atributy patří kniha / svitek
evangelia, poutnická hůl s mušlí hřebenatkou. Dalšími jeho atributy jsou meč a kůň.
Město Plasy se nachází 20 km severně od Plzně v rozmanitém údolí řeky Střely. Centrum historického
města patří mezi barokní perly nejen severního Plzeňska, a to především díky cisterciáckému klášteru
a jeho přístavbám. K založení kláštera v roce 1144 knížetem Vladislavem II. se váže první prokazatelná
zpráva o Plasích. Jméno Plasy bylo pravděpodobně dáno dle původního knížecího dvorce nebo podle
typů polí ve svazích kotliny, kterým se říkalo plasa. Doporučuje se návštěva kláštera; objekt
konventu by měl být v sobotu otevřen od 10 do 16 hodin; blíže na oficiálních webových
prezentacích kláštera: www.klaster-plasy.eu/cs
OLI-SLOVA, rodový zpravodaj. Napsal a vydal Mgr. Miroslav Oliverius pro nositele příjmení
OLIVERIUS / OLIBERIUS, případně pro další zájemce. Malé Kyšice dne 27. 4. 2019. Adresa: Malé
Kyšice, Na Vrškách 102, 273 51 Unhošť, CZ. Neprodejné! Přílohou tohoto čísla je výtisk pamětního
spisku Miroslav Oliverius: „Vzpomínky P. Benedikta Holibergiuse“.

