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úvodník
PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014
Drazí bratři a sestry,
Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše, který je zakladatelem našeho náboženství, nebo jen rodinnými
svátky, kdy se v naší kultuře scházejí celé rodiny ke
společnému slavení, či jen svátky dárků, na které
se těší děti a hlavně obchodníci. To všechno k Vánocům patří, ale já vidím Vánoce v rodině jako
zvláštní teologický prostor. Jednodušeji řečeno,
zvláštní příležitost k poznání Boha a k setkání s ním, k jeho hlásání, k jeho zviditelnění.
O Vánocích přece sám neviditelný Bůh přichází
na svět ve svém viditelném Synu. Skrze něho se
nám dal poznat. Skrze něho se vyslovil do dějin
tak, že nám v něm odhalil všecko. Skrze něho nám
ukázal svou lásku, která šla až do krajnosti, když
za nás dala život.
Rád vzpomínám na Vánoce svého dětství, které
bývaly na dárky skromné, ale měly mimořádnou atmosféru vzájemné blízkosti a radosti z Boží
přítomnosti. Vyprávění o Bohu a vlastních náboženských zkušenostech, společná modlitba
a zpívání koled nebyly v ten večer něčím cizím či
násilným, ale logickou součástí rodinného slavení,
stejně jako nedělní oblečení, nebo maminčina
bílá zástěra po její mamince, kterou si brávala jen
na Štědrý večer k slavnostní večeři. Ta zástěra mi
jaksi uvízla v paměti a stala se symbolem nejkrásnějších dětských zážitků i Boží blízkosti. Zjištění,
že dárky chystá maminka a stromek rozsvítí potají tatínek, nemohlo pokazit prožitek tajemné
posvátnosti, protože Boží přítomnost ve vzájemné lásce byla silnější. Jako dítě jsem to ještě

neuměl rozeznat a pojmenovat, ale tato zkušenost byla důležitým základem mé víry a osobního
vztahu k Bohu, který se pak mohl rozvíjet. Za to
jsem rodičům po celý život vděčný.
Obracím se především na rodiny s prosbou: Vyu-

žijte sváteční atmosféru a dejte jeden druhému,
zvláště Vašim dětem, zakusit Boží blízkost. Otevřete svá srdce a povídejte o Bohu, o své víře,
o svých zkušenostech s Ním, o jeho pomoci
a velikých věcech, skrze které jste poznali jeho
lásku, třeba v maličkostech. Zadívejte se s láskou na své děti a na své manželské partnery.
Objevíte další důvody k oslavě Boha. Pak obnova Vašich manželských slibů o Svátku Svaté
Rodiny bude velkým impulsem pro další požehnaný rok.
Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem
také ze srdce žehná
arcibiskup Jan

oznámení
LEDEN
Ve čtvrtek 1. ledna je slavnost Matky Boží,
Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a také
Světový den modliteb za mír. Mše svatá bude
v 9 hodin.
Čtvrtek 1. ledna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 2. ledna bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
 V úterý 6. ledna je slavnost Zjevení Páně.
Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá bude 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi
doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že
máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu možné, předpokládá se účast na mši svaté stejně jako v neděli.
V sobotu 10. ledna se uskuteční v naší farnosti Tříkrálová sbírka.
V neděli 11. ledna se uskuteční od 15 hodin
v našem kostele osmé setkání sborů z Vizovic,
Bratřejova a Študlova.
V neděli 11. ledna zakončíme oslavou svátku Křtu Páně dobu vánoční.
V neděli 18. ledna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
V neděli 18. ledna bude v našem kostele
od 17 do 18 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
Od neděle 18. do neděle 25. ledna je Týden
modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období
na to pamatujme při společných i soukromých
modlitbách.
Ve středu 21. ledna bude od 17 hodin v katolickém kostele ve Vizovicích první ekumenické setkání, na které jsou zváni katoličtí i evangeličtí věřící především z farností Vizovice
a Jasenná a také bratři a sestry z Křesťanského
sboru Vizovice.
V sobotu 24. ledna se uskuteční od 10 hofarní zpravodaj / leden 2015

din na orlovně ve Vizovicích druhé setkání kurzu pro lektory Božího slova.
Ve středu 28. ledna bude od 17 hodin v sále
evangelické fary v Jasenné druhé ekumenické
setkání, na které jsou zváni katoličtí i evangeličtí věřící především z farností Vizovice a Jasenná a také bratři a sestry z Křesťanského sboru
Vizovice.
CENTRUM PRO RODINU
Pán Bůh zaplať všem, kteří nám přispěli finančním darem nebo ochotně pomohli při pořádání různých aktivit. Věříme, že i nadále můžeme počítat s Vaší podporou.
První setkání Klubu maminek Ptáčata v novém roce bude ve čtvrtek 8. ledna od 10:00 do
11:30 na orlovně. V následujících týdnech pak
bude setkání každý čtvrtek dle programu. Těšíme se na Vás.
Všechny informace o naší činnosti naleznete
na adrese http://vizovice.dcpr.cz nebo na nástěnce pod věží kostela.
OREL JEDNOTA VIZOVICE
Orel župa velehradská a Orel jednota Ostrožská Nová Ves pořádají v sobotu 10. ledna
od 19:30 na orlovně v Ostrožské Nové Vsi župní
orelský ples. K tanci a poslechu zahrají dechová
hudba Sadovanka a cimbálová muzika Burčáci.
Vstupné je 120 Kč.
V letošním roce se koná výtvarná soutěž s tématem „Moje budoucí povolání“. Více informací
u Mgr. Alžběty Doležalové.
Hledáme ochotné pomocníky z řad mládeže,
kteří by rádi věnovali svůj čas druhým a pomohli s organizací dětského karnevalu. Zájemci,
hlaste se do 18. ledna Mgr. Alžbětě Doležalové.
Informace o připravovaných programech
můžete nalézt na internetových adresách
http://www.orel.cz, http://www.orelvelehrad.
estranky.cz nebo na nástěnce před orlovnou.
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INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE
Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti v sobotu 10. ledna. Sraz vedoucích skupinek i ostatních koledníků bude v sobotu 10. ledna v 7:45
na faře. Předpokládaný návrat bude kolem poledne.
Případné dotazy můžete směřovat na tel. 604
218 211 - Hana Radoňová.
Pomozte nám společně podpořit dobrou věc
a pomoci tak potřebným v našem městě a regionu. Za projevenou laskavost a ochotu Vám
předem děkujeme.
Římskokatolická farnost
a Centrum pro rodinu Vizovice
EKUMENICKÁ SETKÁNÍ V LEDNU 2015
Vždy se začátkem roku si během různých ekumenických shromáždění připomínáme, že Bůh
chce, aby všichni lidé žili ve společenství víry
a lásky. Z nejrůznějších důvodů tomu tak není,
a proto se scházíme k modlitbám, abychom si
tuto milost vyprosili.
Naše farnost se přímo zapojí do dvou ekumenických setkání, a to ve středu 21. ledna v 17
hodin v katolickém kostele ve Vizovicích a o týden později ve středu 28. ledna v 17 hodin v
sále evangelické fary v Jasenné. Do těchto setkání se opět zapojí i naši bratři a sestry z Křesťanského sboru Vizovice. Křesťanské sbory je
název jednoho hnutí v rámci evangelikálního
proudu křesťanství. Je volným sdružením autonomních sborů, které nemá centrální vedení.
Stejně jako v minulém roce se uskuteční i další
ekumenická setkání v okolních farnostech:
13. ledna v 17 hodin
v katolickém kostele v Bratřejově
20. ledna v 17 hodin
na evangelické faře v Pozděchově
27. ledna v 17 hodin
v katolickém kostele v Pozděchově
MANŽELSKÉ VEČERY
V loňském roce se v naší farnosti uskuteč/3

nil kurz Manželské večery. Setkal se s velmi
kladným ohlasem. Proto Centrum pro rodinu
ve spolupráci s farností připravuje jeho pokračování, které proběhne v průběhu měsíce února a března.
Jedná se o kurz, který je určen pro každou manželskou dvojici, která chce investovat do svého
vztahu (na délce manželství nezáleží). Je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty,
kteří mají potíže. Soukromí každého páru je respektováno. Jedná se o 8 večerů, při kterých se
budou se rozebírat tato témata: Budování pevných základů; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění; Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci. Poslední večer je na
téma „V čem spočívá hezké manželství“. Manželské večery budou probíhat ve Vizovicích (místo
bude upřesněno). Předpokládá se, že by se setkání tentokrát konala v pátek nebo v sobotu
večer (den i čas lze upravit dle potřeby párů).
Struktura večerů: večeře při svíčkách u stolku pro dva – promluva – rozhovor v páru – domácí cvičení (žádná skupinová cvičení!). Cena
kurzu (zahrnuje večeři a materiály) je 1500 Kč
za pár. Přihlášky a bližší informace: Centrum pro
rodinu Vizovice, Palackého náměstí 365, Vizovice, tel.: 604 218 211. Kontaktní osoba: Hana Radoňová, e-mail: cprvizovice@ado.cz.
Zatím nezávazné přihlášky zašlete nejpozději
do 18. ledna.
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
VE ŠTERNBERKU
V sobotu 7. února opět přinesou šternberské
matky do farního kostela před sochu Šternberské Madony velkou obětní svíci. Rok od roku se
k nim připojuje stále více žen z širokého okolí, aby také prosili s rozžatou svící Matku Boží
za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení
zla od svých rodin. V roce 2005 poprvé připutovaly matky z Hnutí modlitby matek, a tak se
Hromniční pouť ve Šternberku stala jedinečnou poutí v naší zemi, na kterou dnes přichází
www.farnostvizovice.cz

již stovky matek modlit se za své děti. Pouť začne mší svatou v 10 hodin ve farním kostele, odpoledne pokračuje adorací a odevzdáním jmen
dětí do košíčku. Na pouť bude vypraven zvláštní autobus. Přesné informace o odjezdu budou
v průběhu měsíce na plakátku.
POUŤ ZAMILOVANÝCH
Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či
starší, na Pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Uskuteční se 14. února
od 14 hodin, během Národního týdne manželství, v chrámě Očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou. Kromě mše svaté (slaví P. Karel
Skočovský) v poutním kostele (najdete v něm
také oltář sv. Valentina) na vás čeká zajímavý
doprovodný program a nebude chybět ani pochoutka z místní skvělé farní kuchyně. Pouť pořádá tradičně Centrum pro rodinu Olomouc.
MALÁ POUŤ ZA VELKÉ VĚCI
Zveme všechny na pravidelnou pouť za víru
v našich rodinách, která se uskuteční 8. března. Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci
do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém
Kopečku u Olomouce. Cesta je dlouhá cca 8 km
a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat:
ve 12:45 - 13:00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14:30 hod.
pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo
v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Další pouť bude v neděli 12. dubna. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz, mailu:
reznickova@arcibol.cz nebo na tel. 587 405 251.
VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO SENIORY
Duchovní obnova pro seniory se bude konat ve
dnech 27. až 29. března na Velehradě. Její součástí budou přednášky zaměřené na „radosti
farní zpravodaj / leden 2015

a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu
a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným
modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti
smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných
a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit
se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:
Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141. Bližší informace najdete
na www.rodinnyzivot.cz
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN
Aby byl Pán Ježíš požehnáním a pomocí
těm, kteří do něj vložili svou naději.

PODĚKOVÁNÍ
Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří věnovali
v průběhu loňského roku finanční prostředky
na potřeby farnosti. Jedná se o dary od několika osob v těchto hodnotách: 20.000 Kč, dvakrát 10.000 Kč, 6.000 Kč, dvakrát 5.000 Kč,
2.000 Kč, a třikrát 1.000,- Kč.
Na všechny takto věnované prostředky lze
vystavit potvrzení o daru a lze je započítat
do odpočtu základu daně.
NOVINKY ROKU 2015
Vstupujeme do dalšího roku a já bych vás rád
tímto způsobem seznámil s tím, co bude ve farnosti nového.
ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
A EUCHARISTICKÝ KONGRES
Letošní liturgický rok byl vyhlášen papežem
Františkem jako Rok zasvěceného života.
Jak se tento rok projeví u nás ve farnosti?
Jednak vždy při prvním čtvrtku v měsíci,
kdy budeme tradičně v modlitbě pamatovat
na nová kněžská povolání. Potom také při farním shromáždění, které se uskuteční v nedě/4

li 22. února a které bude tematicky zaměřeno
na povolání k zasvěcenému životu. Plánuji
na něj pozvat zástupce všech řádů a řeholních
společností, které jsou v našem děkanátu zastoupeny, a také řeholnice, které pochází z Vizovic a Bratřejova.
V Česku je letošní rok významný tím, že se zde
uskuteční v Brně Národní eucharistický kongres (sobota 17. října). V Olomouci se pak uskuteční Diecézní eucharistický kongres (15. - 16.
května). Na kongres do Olomouce by v pátek
15. května měly přijet na pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera všechny děti, které navštěvují výuku náboženství.
SLUŽBA VARHANÍKA
Jsem rád, že službu varhaníka v současnosti konají již tři lidé. K Jirkovi Šonovi a Kamile Ulrychové přibyla Pavla Kořenková. Děkuji jim za jejich obětavou službu. Přesto však doufám, že se
v brzké době najdou ještě další, především mladí lidé a děti, kteří jsou od Boha obdařeni darem
hry na klávesové nástroje, a ti využijí své hřivny
pro dobro naší farní rodiny.

levizi naladit. Na některých místech je dostupná stále jen prostřednictvím internetu nebo
přes satelit. Přesto, a to bych zdůraznil, je dnes
tato křesťanská televize dostupná jak technicky, tak finančně, pro všechny domácnosti. Díky
Bohu se podařil zajistit v naší farnosti příjem televize Noe již téměř do všech domácností, kde
jsou staří či nemocní lidé. Pokud u vás ještě Noe
nechytáte, dejte mi vědět. Spojím se s technikem, a pokud je u vás dostatečně silný signál
pozemního vysílání, bude instalace zdarma. Pokud bude potřeba silnější anténa, předzesilovač
nebo satelit, vyjde zajištění příjmu na 2 až 3,5
tisíce Kč. Požehnání přicházející z této televize
stojí za tuto investici. Pokud si nemůžete tuto
investici dovolit, rád finančně vypomůžu. Naléhavě si přeji a modlím se za to, aby v tomto roce
v naší farnosti nebyla ani jedna domácnost, kde
nelze sledovat televizi Noe.

SPOLEČNÝ ZPĚV
Pro společný zpěv se podařilo v minulém roce
zajistit dostatek Kancionálů. Děkuji panu Ing.
Václavu Lednickému za vyrobení pěkných skříněk, ve kterých jsou zpěvníky uloženy. Stále
však naléhavě apeluji na zapojení se do společného zpěvu. Někdy je to zapojení opravdu žalostné. Snažme se v novém roce opravdu
o aktivní účast na mši svaté. Neohlížejme se na
druhé a začněme každý sám u sebe. Pak zpěv i
odpovědi budou přesvědčivěji vyjadřovat naši
účast na slavení eucharistie.

OPRAVA HROBU P. FRANTIŠKA KALVODY
Hned u vstupu na hřbitov je po levé straně hrob
kněze P. Františka Kalvody. Jeho stav je víc než
tragický. Hroby kněží, ať už odtud pocházejících
či zde působících, jsou vizitkou farnosti. Ukazují, jak si dokážeme vážit těch, kteří se pro dobro
druhých zřekli vlastních rodin. Máme se za ně
nejen modlit, ale také důstojně zabezpečit místo jejich posledního odpočinku. V letošním roce
to můžeme napravit. V průběhu ledna umístím do zadní části kostela zvláštní pokladničku, kam můžete přispět svým darem na opravu hrobu. Předpokládané náklady na obnovu
hrobu jsou 60 tisíc Kč. Moc děkuji anonymnímu dárci za první příspěvek na tento účel. Štědrý dárce přispěl 5 tisíc Kč. Děkuji také vám všem,
kteří toto dílo podpoříte.

VYSÍLÁNÍ TELEVIZE NOE
Uprostřed roku 2014 začala televize Noe vysílat také ze Zlína prostřednictvím vysílače Tlustá hora (digitální vysílání DVB - T, kanál 58). Ne
na všech místech naší farnosti lze takto tuto te-

DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM
V naší farnosti jsou tři zařízení, která poskytují
služby nemocným či starým lidem. Kromě Nemocnice Milosrdných bratří a Doteku přibylo sanatorium Topas, které má kapacitu až 200
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osob. Jako kněz se snažím pravidelně tato zařízení navštěvovat, ale potřebných lidí je mnoho a všechno nemohu stihnout. Proto prosím
všechny, kteří v sobě cítí Boží dar pro službu
k navštěvování a doprovázení starých a nemocných, aby se mi ozvali. Tuto službu je třeba většinou konat individuálně, udělat si čas,
naslouchat, modlit se a citlivě a s láskou nabízet křesťanskou víru. Důležité je také zjišťovat
duchovní potřeby těchto lidí především v podobě svátostí eucharistie, smíření a pomazání
nemocných. To všechno není v silách jednotlivce, ale jako společenství to můžeme zvládnout.
Kristus nejvíce vyhledával právě lidi nemocné,
odstrčené, bezbranné a pohrdané. Děkuji mimořádným rozdavatelům svatého přijímání
za jejich pomoc při přinášení Krista těmto Bohem zvlášť milovaným lidem. Pokud tomu nebude nic bránit, bude možné zažádat o povolení k přinášení eucharistie nemocným i pro další
farníky.
PODĚKOVÁNÍ A PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Máme za sebou další rok. Mezi události, které
byly významné pro naši farnost, můžeme jistě

zařadit především konání prvního cyklu Manželských večerů, kterých se z našich farností
zúčastnilo 7 párů, velikonoční křest 2 mladých
mužů, důstojnou oslavu 75. narozenin otců Stanislava a Arnošta, společnou pouť za P. Antonínem Baslerem a rovněž také první setkání kurzu pro lektory, kterého se zúčastnilo z děkanátů
Vizovice a Valašské Klobouky víc jak 80 lidí. Velké Bohu díky za všechno dobré, co se podařilo.
Děkuji všem, kteří se aktivně podílíte na životě farnosti. Nemyslím tím jen ty, kteří se fyzicky
zapojují. Stejně důležitá je i duchovní podpora, modlitba a oběť, bez které se žádné Boží dílo
nemůže podařit. Vám všem, kteří si uvědomujete, že jde o naši společnou věc, ze srdce děkuji.
Do nového roku přeji sobě i vám stálé vědomí,
že Bůh, který se stal v osobě Ježíše Krista člověkem, je stále na naší straně. A nejen to. Nechce
být jen s námi, dokonce chce být v nás, aby
i našim prostřednictvím mohl více a lépe milovat. Bůh pokleká před námi a pokorně klepe
na dveře našeho nitra. Nabídněme Mu svá srdce, jenom On nás může učinit dokonale šťastnými. Bůh vám žehnej!
P. Jindřich Peřina

kronika farnosti
ČERVENEC

- PROSINEC 2014
čísla v závorce: celkem za rok
2014 / za rok 2013 / za rok 2012
KŘTY (25 / 22 / 26)

Anežka Přikrylová
Karolína Pavlína Bačová
Sofie Anna Šimoníková
Emily Emílie Huláková
Kryštof Alois Večeřa
Zdenka Mudráková
Eliška Veronika Krajčová
Eva Veronika Horáková
Lucie Marie Lutonská
farní zpravodaj / leden 2015

SŇATKY (5 / 0 / 6)
Milan Velísek
a Petra Kolaříková

Antonín Slováček
a Barbora Slížová
Jakub Kolář
a Petra Mrnuštíková
Ing. Karel Zedníček
a Šárka Polášková

POHŘBY (21 / 21 / 29)
Josef Buriánek (1956)
Ludmila Kajšová (1933)
Eva Hlobilová (1932)
Jan Klesla (1940)
Miroslav Svárovský (1934)
Františka Horňáková (1924)
Anna Mojžíšová (1926)
Anežka Kladničková (1943)
Filoména Netušilová (1915)
Jaroslava Binková (1937)

Lukáš Kalivoda
a Eva Strouhalová
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19. ledna oslaví své 73. narozeniny otec biskup Josef Hrdlička
(titulární biskup thunudrumský a pomocný biskup olomoucký)
31. ledna slaví svátek otec arcibiskup Jan Graubner
(1. 7. 1982 - 30. 4. 1990)
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně
ve svých modlitbách.

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 73. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč

(2006 - 2012)

Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

poselství
POSELSTVÍ BISKUPSKÉ SYNODY
Během 14. všeobecného zasedání schválili synodní otcové Poselství III. Mimořádného všeobecného shromáždění biskupské synody
na téma: Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace (5. – 19. října 2014).
Poselství
My, synodní otcové, shromáždění v Římě okolo
papeže Františka, se na Mimořádném všeobecném shromáždění biskupské synody obracíme na všechny rodiny z různých kontinentů,
ale především na ty, které následují Krista jako
Cestu, Pravdu a Život. Vyjadřujeme svůj obdiv
a vděčnost za vaše každodenní svědectví, které
vydáváte nám i světu svou věrností i svou vírou,
nadějí a láskou.
I my, pastýři církve, jsme se narodili a vyrůstali
v rodinách s různými historiemi i osudy. Jako
kněží a jako biskupové jsme se setkávali a žili
s rodinami, které nám slovy popisovaly a svým
konáním dlouhodobě ukazovaly svou ryzost,
ale i své nesnáze.
Samotná příprava na toto synodní shromáždění, počínaje odpověďmi na dotazník, zaslaný
církvím celého světa, nám umožnila naslou/7

chat hlasu a zkušenostem mnoha rodin. Dialog
v průběhu synody nás vzájemně obohacoval
a pomáhal nám vidět celou intenzivní a komplexní realitu, v níž žijí rodiny.
Předkládáme vám Kristova slova: „Hle, stojím
u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře,
k tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě.“ (Zj
3,20). Tak jako tenkrát, když Ježíš chodil po cestách Svaté země a přicházel do domů a vesnic,
i dnes nadále prochází ulicemi našich měst. Ve
vašich domech prožíváte světla a stíny, vzrušující výzvy, ale někdy i dramatické zkoušky. Šero
ještě zhoustne, až se z něj stane úplná tma, když
do srdce samotné rodiny pronikne zlo a hřích.
Je zde především velká výzva k věrnosti v manželské lásce. Oslabování víry a hodnot, individualismus, ochuzení vztahů, stres pocházející
z chvatu, jenž přehlíží zamyšlení, poznamenávají i rodinný život. Jsme proto svědky nikoli mála manželských krizí, jimž se často čelí
unáhleně a bez odvahy k trpělivosti, k ověření
pravdy, ke vzájemnému odpuštění, ke smíření
a také k oběti. Selhání pak způsobují nové
vztahy, nové svazky, nová spojení a nové
sňatky, čímž se vytvářejí komplikované situace,
www.farnostvizovice.cz

problematické pro rozhodování křesťana.
Mezi různými problémy chceme připomenout
i námahu samotného žití. Máme na mysli utrpení, které může přinášet zdravotní postižení
dítěte, vážná nemoc, duševní úpadek ve stáří
nebo smrt drahého člověka. Obdivujeme velkorysou věrnost mnoha rodin, které prožívají
tyto zkoušky s odvahou, vírou a láskou a nepovažují je za něco, co je třeba odstranit nebo zatracovat, ale za něco, co jim bylo dáno a co ony
samy dávají jako dar tím, že v těchto nemocných tělech vidí trpícího Krista.
Vnímáme ekonomické těžkosti způsobované
perverzními systémy „kultu peněz a diktátu
ekonomie bez tváře a bez opravdového lidského zaměření“ (Evangelii gaudium, 55), která
pokořuje lidskou důstojnost. Vidíme nezaměstnané otce nebo matky, bezmocné čelit byť i jen
základním potřebám své rodiny, a mladé, kteří
prožívají dny prázdnoty bez očekávání čehokoli
a kteří mohou padnout za oběť zvrhlosti drog
nebo kriminality.
Myslíme i na zástup chudých rodin, a na ty,
kdo nastupují na loďku, aby dosáhli cíle přežití,
na rodiny uprchlíků, které beznadějně procházejí pouští, na lidi pronásledované jen kvůli své
víře a svým duchovním a lidským hodnotám
a na ty, kdo jsou zasaženi brutalitou válek
a útlaku. Máme na mysli i ženy, které zažívají
násilí a jsou vystavené vykořisťování; obchodování s lidmi; děti a mladé, kteří jsou obětí zneužívání ze strany těch, kdo o ně měli pečovat
a umožňovat růst jejich důvěry; i členy mnoha
rodin, jež jsou pokořovány a žijí v těžkostech.
„Kultura blahobytu nás uspává… zatímco
mnohé životy, zbavené jakýchkoli možností,
nám připadají jako pouhá podívaná, jež nás nikterak nezneklidňuje“ (Evangelii gaudium, 54).
Vyzýváme vlády a mezinárodní organizace, aby
prosazovaly práva rodiny s cílem obecného
dobra.
Kristus chtěl, aby jeho církev byla domem se
stále otevřenými dveřmi pro přijetí druhých, jež
farní zpravodaj / leden 2015

nikoho neodmítá. Proto jsme vděční pastýřům,
věřícím i společenstvím, připraveným doprovázet a ujímat se útrap, prožívaných manžely a rodinami v jejich nitru i navenek.
Existuje však také světlo, které večer září za
okny domů ve městech, ve skromných obydlích na předměstí nebo ve vesnicích a dokonce
i v chatrčích; svým jasem osvěcuje tělo i duši.

Toto světlo se v životě manželů zapaluje při jejich setkání; je to dar a milost, jež nachází své
vyjádření – jak říká Kniha Genesis (2,18) – když
se dvě tváře nacházejí „jedna před druhou“,
když si jsou „vzájemnou pomocí“ a navzájem
pro sebe. Láska mezi mužem a ženou nás učí, že
každý z nich potřebuje toho druhého, aby byl
sám sebou, i když se od druhého liší svou totožností, jež se odhaluje a projevuje ve vzájemném
daru. Sugestivně to vyjadřuje žena v Písni písní:
„Můj milý je můj a já jsem jeho… jsem svého
milého a můj milý je můj (Pís 2,16; 6,3).
Aby bylo toto setkání autentické, cesta k němu
začíná zasnoubením, jež je časem očekávání
a přípravy. V plnosti se uskutečňuje ve svátosti,
na níž Bůh klade svou pečeť, je v ní přítomen
a dává jí svou milost. Tato cesta zná rovněž sexualitu, něhu a krásu, které přetrvávají, i když
pomine mladistvá síla a svěžest. Láska svou povahou směřuje k tomu, aby trvala navždy, až
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po dar života za milovaného člověka (srov. Jan
15,13). V tomto světle přetrvává jedinečná a nerozlučitelná manželská láska navzdory mnoha
těžkostem, způsobovaným lidským omezením.
Je to jeden z nejkrásnějších a zároveň z nejobecnějších zázraků.
Tato láska se šíří plodností a plodivou silou, jež
není jen reprodukcí, ale i darem božské síly při
křtu, výchově a katechezi dětí. Je rovněž schopností dávat život, lásku a hodnoty, což je zkušeností umožněnou i tomu, kdo nemohl rodit.
Rodiny, které prožívají toto zářivé dobrodružství, jsou svědectvím pro všechny a zvláště pro
mladé.
Při tomto putování, jež někdy bývá výstupem
vzhůru, poznamenaným námahou a pády, nás
vždy Bůh svou přítomností doprovází. Rodina
ji zakouší v lásce a dialogu mezi manželem
a manželkou, mezi rodiči a dětmi i mezi sourozenci. Dále ji prožívá při společném naslouchání Božímu slovu a při společné modlitbě,
což je malá duchovní oáza, která se má vytvářet každý den aspoň na chvilku. Existuje každodenní nasazení při výchově k víře a k dobrému
a krásnému životu podle evangelia a ke svatosti. Tento úkol často sdílejí a s velkou láskou
a oddaností vykonávají i prarodiče. Rodina se
tak ukazuje jako autentická domácí církev, jež
se rozšiřuje na rodinu rodin – na církevní společenství. Křesťanští manželé jsou pak povoláni
k tomu, aby se stávali učiteli víry a lásky i pro
mladé dvojice.
Existuje ještě i další výraz bratrského společenství, jímž je láska, dar a blízkost těm posledním, postaveným na okraj, chudým, lidem osamělým, nemocným, cizincům a rodinám v krizi.
K tomu vede Pánovo slovo: „Blaženější je dávat
než dostávat“ (Sk 20,35). Jedná se o dar věcí,
společenství, lásky a milosrdenství a také svědectví o pravdě, o světle a smyslu života.
Vrcholem, v němž se sbíhají a soustřeďují
všechny nitky společenství s Bohem a s bližním,
je nedělní eucharistie, při níž rodina spolu s ce/9

lou církví usedá ke stolu s Pánem. On se dává
nám všem, poutníkům dějinami k cíli posledního setkání, až bude „Kristus všecko ve všem“
(Kol 3,11). Proto jsme na první etapě naší synodní cesty uvažovali o pastoračním doprovázení a o přístupu ke svátostem pro rozvedené
a znovu sezdané osoby.
My, synodní otcové, vás žádáme, abyste spolu
s námi kráčeli vstříc příští synodě. Na vás se ukazuje přítomnost Ježíšovy, Mariiny a Josefovy rodiny v jejich skromném domě. I my se sjednocujeme s Nazaretskou Rodinou a pozvedáme
k Otci všech své prosby za rodiny na zemi:

Otče, daruj všem rodinám přítomnost pevných
a moudrých manželů, z nichž bude pramenit
svobodná a sjednocená rodina.
Otče, daruj rodičům dům, kde by mohli žít se svou
rodinou v míru.
Otče, daruj dětem, aby byly znamením důvěry
a naděje, a mladým dej odvahu ke stálému a věrnému závazku.
Otče, daruj všem možnost vydělávat si vlastníma
rukama na chléb, zakoušet pokoj ducha a také
v době temnoty udržovat živou pochodeň víry.
Otče, nám všem daruj, abychom viděli rozkvétat
církev stále věrnější a důvěryhodnější, obec jako
spravedlivou a lidskou a svět, který miluje pravdu,
spravedlnost a milosrdenství.
www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí
POZDRAV OD NAŠEHO BOHOSLOVCE
Vážení přátelé, začátek nového roku je pro
mne, jako jistě i pro mnohé z Vás, momentem
reflexe. V tento okamžik první slovo, co mi přijde na mysl, je „milost“. Uplynulý rok pro mne
byl plný Boží milosti. To by nebylo možné bez
Vašich modliteb. Chci Vám za ně poděkovat
a poprosit o ně i do budoucna, protože i díky
nim mohu kráčet dopředu.
Co tedy se událo minulý rok? V jeho první půli
jsem dokončil studia filozofie na Univerzitě Svatého Kříže. Byl to moment velké radosti a zároveň i nostalgie, protože na univerzitě se narodilo mnoho přátelství jak mezi námi studenty,
tak i profesory. Zde nehrála roli příslušnost k té
či oné kongregaci, národnosti, diecézi nebo povolání k různým cestám. Na univerzitě jsme viděli a zažili to, co nazýváme jednotou církve.
Dva roky zpět jsme se divili, jak to, že všechny
ty řády a národy pohromadě jsou schopny vydržet na jednou místě pospolu (ve třídě jsme
byli jak Evropané, tak Američané i Afričané, jak
muži, tak ženy, jak seminaristi, tak laici), a dnes
jsme přátelé. To není lidské dílo.
V září do našeho semináře přibyl další kandidát kněžství z České republiky. Z toho jsem
měl obrovskou radost. Je vidět, že Duch svatý
stále působí prostřednictvím našeho řádu. Dokonce i do ženské větve naší kongregace vstoupila jedna novicka z Česka. Ženská formace probíhá na jiném místě Říma, ale ne příliš daleko,
takže jsme se mohli několikrát potkat, třeba při
snídani po sobotní mši svaté v latině, na kterou
k nám do semináře přijíždí i sestry, a prohodit
pár slov česky.
V říjnu jsem ale zanechal své české kumpány
v Římě a přestěhoval se do Turína. Naši představení totiž před pár lety přidali do naší formace
jeden rok pobytu v některém z našich domů. To
aby všichni kandidáti dobře pochopili, co obnáší naše fraternita, co obnáší společný život
farní zpravodaj / leden 2015

v jednom domě - hlavní část našeho charismatu. Pro mé italské spolubratry je to taky poprvé, co opouští svoji zemi, jazyk a kulturu. To
proto, aby pochopili, jestli tohle je to, k čemu
je Bůh volá, a prostřednictvím čeho je chce učinit svatými, a tím i šťastnými. Takže Michele je
teď v Novosibirsku, Francesco a Emmanuele
jsou v Nairobi, hlavním městě Keni, a tak bychom mohli pokračovat. Mě naši představení
nechali v Itálii. To proto, abych za rok nezapomněl všechnu italštinu.
V Turíně jsme celkem v pěti: dva kněží, jeden jáhen, jeden další seminarista, který ale již letos
bude svěcen na jáhna, a já. Byla nám svěřena

farnost svaté Julie s překrásným novogotickým
chrámem. Zde k mým úkolům patří: ministrovat, přinášet svaté přijímání nemocným, studovat italštinu, pomáhat v oratoři s výukou náboženství a s vedením mládeže a dělat další
drobnosti, které se naskytnou.
Všechny tyto úkoly mi pomáhají poznávat
moji cestu, pomáhají vidět, že tímto roste můj
osobní vztah s Kristem, což je rozhodující pro
každé, i laické, povolání. Tím hlavním je však život v našem společenství. Před lety jsem pozoroval náš dům v Praze a to, jak v něm žijí naši
spolubratři, a zjistil jsem, že to, co žijí oni mezi
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sebou, chci pro sebe. Dnes žiji to samé, byť
za úplně jiných okolností, v našem domě v Turíně. To mě ujišťuje v přesvědčení, že toto je
cesta, ke které mě Bůh volá, a zároveň způsobuje, že jsem mimořádně spokojený.
Přeji Vám a do nového roku vyprošuji to samé:
abyste ve všem, co budete dělat a co vás příští rok potká, viděli Boží působení. Na závěr
ještě jednou děkuji za Vaše modlitby a prosím,
abyste v nich i nadále vytrvali.
Marek Mikulaštík
LIKVIDACE
LEPRY
Milí čtenáři,
možná jste už
někdy něco
málo zaslechli
o Likvidaci lepry (LL), křesťanské organizaci, která již
přes 22 let usiluje o léčbu lepry (malomocenství). Na počátku byla pouhá
idea, nápad a myšlenka, která se skrze modlitbu a konkrétní postupné kroky přetavila
v dobrého bojovníka proti malomocenství nemoci - s níž se setkáváme v biblickém světě
i v životě Ježíšově.
Sám však nikdo neobstojí, je důležité hledat
dobré spojence, dobré partnery, kteří napomohou dobré nápady co nejlépe a nejúčinněji realizovat. Proto jsme i my hledali, a také jsme nalezli! Potvrdilo se nám tak přísloví „kdo hledá,
najde“. V našem „boji“ proti lepře jsme získali
opravdu dobrého a udatného spojence, jímž je
německá organizace DAHW, vskutku opravdoví
profesionálové!
Tato organizace působí již od roku 1957 a svoji
činnost vykonává na více než 300 místech světa
(prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW máme
své partnery i v Indii, kteří řídí dvě nemoc/9

nice sv. Josefa - v Bhilai Pahari a v Phulapahari.
Obě byly vybudovány a stále jsou podporovány z prostředků LL. V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii, Libérii a v Indii.
Jedná se převážně o finanční podporu leprostanic (stanice malomocných), která zahrnuje náklady provozní, náklady na léky, obvazový materiál a jiné. Kromě malomocenství se podílíme
i na léčbě tuberkulózy a onemocnění buruli.
Naše činnost a její rozsah jsou podmíněny počtem a štědrostí dárců. V této souvislosti můžeme poznamenat, že i ve vaší farnosti máme
dárce, kteří se svými dary podílejí na odstraňování utrpení mnoha nemocných a na okraj
společnosti vytlačovaných lidí. Všem dárcům
tímto děkujeme! Jsme jim opravdu vděčni za
to, že můžeme pomáhat a být nadějí pro malomocné (vděk samých nemocných nedokážeme ani vyjádřit). Zároveň chceme přizvat
k tomuto dílu milosrdenství i další. Bohatství,
kterým oplýváme a pomocí něhož se snažíme
pomáhat, jsme získali a získáváme pomocí poměrně malých, ale vytrvalých a pravidelných
darů. Někdy se jedná o částky v rozmezí 200 300 Kč.
Milí čtenáři, sestry a bratři, pokud by těchto
pouhých pár vět ve Vás vzbudil zájem více poznat naši činnost, rádi přijedeme. Pro všechny
zájemce uspořádáme poutavou přednášku,
včetně bohaté fotodokumentace. Více informací o nás můžete rovněž získat na: www.
lepra.cz; nebo také na tel. číslech 222 514 201;
603 555 995.
Lze nám také napsat na e-mail:
ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu:
Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1
Pokud budete chtít přispět na naši činnost,
můžete tak učinit na účet našeho konta:
2400259272/2010
S přáním Boží přízně Vás všechny zdravíme,
za tým LL Vám žehná
P. Dr. Vojtěch Eliáš
prezident LL, biskupský vikář AP
www.farnostvizovice.cz

VOJENSKÉ MUZEUM
LOUČKA-PEARL HARBOR
Rád bych vám představil muzeum, které vzniklo
nedávno v malé obci sousedící přes kopec s Vizovicemi a o kterém už řada z vás možná slyšela
či dokonce ho navštívila.
Vojenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, které
je registrované jako občanské sdružení, se již
třetím rokem věnuje práci badatelské, sportovní, vydavatelské i práci přispívající k rozvoji
spolkové činnosti v Loučce u Vizovic. Za jeden
ze svých nejdůležitějších úkolů považuje studium a bádání v oblasti historie, zvláště pak historie 2. světové války v Loučce a okolí. Dobrovolníci mají již řadu úspěchů - v archivu mají
hodně vzácných dokumentů i předmětů, které
se týkají období života Loučky, Vizovic i Zlína ve
2. světové válce.
Občanské sdružení se specializuje i na proble-

matiku vojenských kaplanů v době 2. světové
války a v České republice je určitě hlavním nositelem šíření úcty a informování o životě a díle
ctihodného otce Emila Josefa Kapauna, vojenského kaplana s českými kořeny, který má být
brzy blahořečen.
farní zpravodaj / leden 2015

Společně ve spolupráci s dalšími místními
spolky v Loučce se snaží o rozvoj spolkové života v obci. V rámci tzv. Dne poděkování-Loučka 2014, při příležitosti státního svátku
České republiky Den slovanských věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje, byla v Loučce, jako za-

tím v jediné obci v České republice i v Evropě,
vystavena motorka Harley Davidson papeže
Františka, kterou osobně podepsal a následně
ji poskytl do aukce v Paříži. Za získané finanční
prostředky bylo vybudováno centrum pro bezdomovce na nádraží Termini v Říme.
V měsíci srpnu jsme uspořádali 1. ročník filmového festivalu Filmfest Loučka 2014 s tematikou 2. světové války. Nejvíce byl navštíven den
promítání, kdy byl promítán dokument “Loučka
1945 - Místo, kde se lidé znovu narodili”. A právě
tento dokument, na kterém se podíleli především občané Loučky, zakoupila největší americká distribuční společnost krátkých filmů
Shorts Int. a získala roční exklusivní práva pro
promítání dokumentu (smlouva je určena nejen pro USA, ale také pro evropské země). Dokument byl také silným impulsem pro zahájení budování kaple sv. Jana Pavla II. v Loučce,
jakožto poděkování Pánu Bohu za osudy obyvatel Loučky v době 2. světové války. Autorem
architektonického návrhu je nejlepší architekt
České republiky roku 2014 pan Josef Pleskot
(více na webu www.kaplevloucce.cz).
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V září přijel do Loučky olomoucký arcibiskup
Jan Graubner, který se zúčastnil Literárního
čtení k poctě ct. otce Emila Josefa Kapauna. Literárního čtení se zúčastnili herci Máša Málková, Ondřej Kavan a Radomír Švec.
V závěru roku občanské sdružení vydalo nástěnný kalendář, který obsahuje fotografie ze
sbírek. Kalendář požehnal, úvodní text napsal
a prvních 45 kusů osobně podepsal kardinál
Dominik Duka. Podepsaná čísla podpořili např.
Marek Eben, Petr Šiška, Iva Janžurová nebo
paní starostka Vizovic Bc. Silvie Dolanská, za což
všem děkujeme.
Pokud chcete nahlédnout do prostor muzea
prostřednictvím internetu, můžete na odkaze
http://www.vojenske-muzeum.cz, kde kromě
fotografií naleznete i základní informace včetně
adresy a kontaktu.
Mgr. Josef Kořenek
ČASOPIS STUDÁNKA
Lednovým číslem Farního zpravodaje se otevírá
již 14. rok jeho existence. Je dobře, že stále vychází, přestože se od jeho vzniku vystřídali ve

zpravodaj Bratřejov“, který jste mohli poprvé
v kostele spatřit v prosinci roku 2001. Bylo to
něco, co nikdy dříve u nás nebylo. Přiznám se,
že někteří byli dokonce hrdí na to, že něco takového v naší farnosti vůbec vzniklo. Bohužel tento zpravodaj ale neměl dlouhého trvání.
Nastala víc jak roční pauza, a to mě přivedlo k
tomu, abych obnovil tuto započatou tradici.
Zpočátku po několik měsíců to byl jen jeden
složený oboustranně popsaný list. Tento zpravodaj vycházel a díky Bohu stále vychází měsíčně pod názvem Studánka. Později se počet
listů navyšoval na dva, pak tři. Je to jakási základní náplň Studánky, kde píši, přesněji opisuji, různá duchovní zamyšlení, úvahy, citáty
nebo životopisy světců. Většinou to bývají texty
z knih nebo přepisy zamyšlení z radia Proglas,
radia Vatikán či televize NOE. Své pravidelné
místo však zde mají také různé zprávy z církevního světa a mnohé další. Po nějaké době přibyly další stránky pod hlavičkou „Příloha Studánky“, kde si mohou čtenáři přečíst informace
především o různých farních aktivitách, záznamy z poutí, které pořádá naše farnost buď

Vizovicích již 3 duchovní správci. Někteří z vás
vědí, že obdobný informátor s názvem „Studánka“ vychází od roku 2003 také v Bratřejově.
Na následujících řádcích vám ho chci přiblížit.
Dříve, než Studánka vznikla, vycházel v bratřejovské farnosti čtvrtletník s názvem „Farní

samostatně nebo společně s farnostmi Vizovice či Jasenná, články některých přispěvatelů
a další zajímavosti.
Možná si kladete otázku, proč se bratřejovský
zpravodaj nazývá právě Studánka. Už letmé
prolistování tohoto měsíčníku naznačuje, že je
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svým obsahem značně zaměřen na duchovní
témata, podobně jako třeba časopis Světlo.
K názvu Studánka mne prvně přivedla myšlenka, že tak, jako každý člověk má jméno,
tak i každý časopis by měl mít nějaké jméno.
K upřesnění názvu mne inspirovala věta z knihy
„O lesní moudrosti“, kterou jsem umístil nahoru
na titulní stránku Studánky. Věta zní: „Protože
jsem poznal trýzeň žízně, chtěl bych vykopat
studnu, ze které by mohli pít i jiní.“ Tuto nádhernou větu napsal Ernest Thompson Seton (18601946) - zvaný Black Wolf - tj. Černý vlk - zálesák
a velký znalec přírody. Ve Spojených státech
založil organizaci Woodcraft Indians, později
Woodcraft League - něco jako: zálesácká dovednost či lesní moudrost - obdoba našeho
skautingu. O studni se však mluví i v Novém zákoně, když Ježíš žádal samařskou ženu, aby mu
dala napít. Tuto skutečnost jsem zdůraznil v hlavičce zpravodaje.
Do časopisu vkládám vždy jen ověřené články,

které jsou v souladu s učením církve a které tak
právem můžeme považovat za „doušek vody“,
který nás může osvěžit a posílit při naší životní
pouti.
Rád bych na závěr svého příspěvku poděkoval všem příležitostným přispěvatelům, jmenovitě otci Jindřichu Peřinovi, paní Marii Poláchové a paní Karle Tomšů. Děkuji také všem,
kteří Studánku podporují dobrovolnými finančními dary.
Pokud se chcete občerstvit prostřednictvím
Studánky, máte možnost si ji vzít vždy začátkem měsíce v kostele v Bratřejově nebo ji naleznete na internetové adrese
http://fon-bratrejov.wz.cz, kam ji pravidelně
umísťuje Vlastík Pešák, kterému za to moc děkuji.
Pro její nalezení je samozřejmě také možné zadat v internetovém vyhledávači slova „časopis
Studánka Bratřejov“.
František Chromčák

V sobotu 13. 12. se konalo ve vizovické orlovně první
setkání ze čtyřdílného cyklu kurzu pro lektory Božího
slova. Místo nemocného biskupa Josefa Hrdličky nakonec přednášel arcibiskup Jan Graubner.

Jménem všech farníků děkuji firmě TRIMILL, a.s.,
a paní Marii Miklovičové za zajištění velkých vánočních stromů do kostela a před kostel. Převoz stříbrného smrku ze Zlína zajistila firma Stavebniny Lednický,
které také vyjadřuji naše poděkování.

farní zpravodaj / leden 2015
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V sobotu 13. 12. se vypravilo společenství děvčat Poupátka do Nemocnice Milosrdných bratří, aby zazpívalo
a také předalo nemocným
vánoční přáníčka. K oboustranné radosti při své cestě
narazili na hlavního pastýře
naší arcidiecéze.

predstavujeme DVD
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH OČIMA OSLÍKA
Nakladatelství Paulínky vydalo jako svůj příspěvek pro děti na dobu vánoční před
dvěma lety DVD s animovaným filmem „Vánoční příběh očima oslíka“. Hlavním hrdinou filmu je starý oslík, který se stane svědkem události narození dítěte
ve chlévě. Oslík si malé nevinné
dítě zamiluje. Zjišťuje však, že
dítěti hrozí nebezpečí, a chce
je proto chránit. Z betlémského
chléva doprovází Svatou rodinu
do Egypta. Ke konci filmu se
děti dozvídají, že děťátko je tak
důležité, protože je Synem Božím. Film končí dobrou zprávou
anděla o tom, že zlý král Herodes, který chtěl dítě zabít, je mrtev a Josef s Marií a Ježíšem se
v pokoji mohou vrátit domů.
Na této cestě je však oslík už nedoprovází, protože je starý a umírá. Svůj úkol
však svěřuje mladšímu oslíkovi, kterého se

v předcházejícím ději ujal.
Film trvá 46 minut a je určen dětem předškolního věku. Film je více pohádkou než katechetickou pomůckou. Ve spojení s pohádkovým
dobrodružstvím však dětem nabízí seznámení
se základními událostmi kolem narození Božího Syna, současně představuje hodnoty obětavosti,
péče, aktivní lásky, poukazuje na existenci dobra i zla
(pronásledování Svaté rodiny) ve světě, života a smrti
(smrt oslíka). Sledování filmu
může přinést dítěti o to větší
užitek, jestliže se na něj bude
moci podívat společně se
svou rodinou a po jeho závěru si s někým popovídat
o tomto příběhu, jeho jednotlivých událostech a postavách.
DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 12/2012
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favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška
Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka únorového
čísla ve středu 21. ledna 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence leden
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
1.

Čt

9.00

Za farníky

2.

Pá

17.30

volné

3.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

Za farníky

5.

Po

17.30

volné
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6.

Út

17.30

Za koledníky Tříkrálové sbírky

8.

Čt

17.30

Za + Antonína Hlavenku, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu

9.

Pá

17.30

Za Františka Hlavičku, manželku, sourozence, syna, zetě a pomoc Boží pro celou živou
rodinu

10.

So

17.30

Za + manžela Jaroslava, živou i + rodinu z obou stran a za duše v očistci
Svátek KŘTU PÁNĚ
Za + Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu, Vavřičkovu, Lošákovu
a za duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o dar zdraví
a za celou živou i + rodinu

11.

Ne

9.00

12.

Po

17.30

15.

Čt

17.30

Za + rodiče, syna Františka, dceru Zdeňku a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

16.

Pá

17.30

Za + rodiče Marii a Františka Hábovy a za živou rodinu Hábovu a Vajďákovu

17.

So

17.30

Za + Františku Pšenčíkovou, manžela a za živou rodinu

18.

Ne

9.00

19.

Po

17.30

22.

Čt

17.30

23.

Pá

17.30

24.

So

17.30

Za farníky

Za + rodiče Oldřišku a Josefa Lednické a za dar zdraví pro živou rodinu Hábovu,
Zichovu a Malou
Na poděkování Pánu Bohu za dar života otce biskupa Josefa Hrdličky s prosbou o dar
zdraví a potřebné milosti do jeho pastýřské služby
Za + Jana Šternberského, manželku Alenu, rodinu Šternberskou,
Štěrbovu a Juráčkovu
Za + Anežku a Jana Janečkovy, živou a + rodinu a za duše v očistci

25.

Ne

9.00

Za + rodiče Trávníčkovy a Máčalíkovy, Oldřicha Kubíčka a za Boží ochranu
pro živou rodinu

26.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Slezákovu s prosbou o Boží pomoc a za duše v očistci

29.

Čt

17.30

Za + Mons. Jana Kutáče k jeho nedožitým 73. narozeninám

30.

Pá

17.30

Za + rodinu Pravdovu s prosbou k Matce Boží, aby chránila rodinu

31.

So

17.30

Za živou a + rodinu Žůrkovu s prosbou o Boží ochranu a pomoc

