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úvodník
TERORISMUS JAKO PROBLÉM ISLÁMU
Několik hodin po útoku na sídlo týdeníku Charlie Hebdo se ve francouzské televizi střídaly
scény z otřesené Paříže s pohledem na baziliku
sv. Petra. Tentokrát ovšem nikoli kvůli papežovi. Všichni chtěli od francouzských muslimských předáků uslyšet, že terorista a vyznavač
islámu není jedno a totéž a potažmo ne každý
z pěti milionů francouzských muslimů je terorista. Shodou okolností právě toho dne pobýval předseda Francouzské rady pro muslimský kult spolu s několika významnými imámy
ve Vatikánu. Na generální audienci byli dokonce
představeni papežovi, který podle svého zvyku
každého z nich požádal o modlitbu za sebe,
což imámové hodnotili vysoce pozitivně. V radostné atmosféře odcházejí z audience právě
ve chvíli, kdy přichází zpráva o útoku, a o několik minut později s nimi novináři natočili první
vyjádření – s vatikánskou bazilikou v pozadí.
Souběh zcela náhodný, leč velmi nešťastný. V
očích průměrného diváka, tedy člověka nábožensky negramotného, se barbarský útok slije
v jeden celek se všemi náboženstvími, ačkoli
křesťanství nemá s terorismem nic společného.
Naše náboženství a islám jsou dva zcela různé
světy, naše cesty se rozcházejí už ve výchozím
bodě a mezi námi je propast. Velmi jasně to vysvětlil Benedikt XVI. v proslulé a jak čas ukazuje
i prorocké řezenské přednášce. Stojí za to přečíst si ji znovu. Terorismus je skutečně jedním z
problémů islámu. Mnozí jeho představitelé samozřejmě útoky rezolutně odsoudili.
Jak později komentoval vatikánský specia-

lista na islám Samir Khalil Samir, jejich prohlášení byla rozumná a vyvážená. Když však
mluvili o tom, že islám nemá s útoky nic společného, bylo možné postřehnout jisté rozpaky
– dodal egyptský jezuita. Věděli totiž, že fakta
mluví jinak. 80 % všech teroristických atentátů
na světě bylo spácháno ve jménu islámu. Jak

zdůraznil profesor Samir, k tomu, aby se islám
stal náboženstvím míru, je nezbytné od základu reinterpretovat Korán, odmítnout násilí
a uznat svobodu svědomí. Dnes se k tomu ovšem v islámu nikdo nemá. A co hůř, nesouhlasí
s tím Saúdská Arábie, která si štědře rozdávanými miliardami zjednává sympatie muslimů
na celém světě. Problém spojení islámu a násilí
není nový. Nedávno se tato otázka znovu vynořila v souvislosti se zločiny Islámského státu. Jiný
římský islamolog P. Laurant Basanese SJ z Papežské gregoriánské univerzity tehdy upozorňoval,
že je příliš kvapné kvalifikovat džihádisty jako
odpadlíky od islámu. Jejich náboženství je totiž

jednou z možných interpretací Koránu. Podobného názoru je také P. Samir, který připomíná,
že chování džihádistů se odvolává na slova
a gesta připisovaná Mohamedovi a na jeho jednání. Dalším problémem je svoboda svědomí,
jeden ze základních kamenů naší civilizace. Kardinál Jean-Louis Tauran, předseda Papežské
rady pro mezináboženský dialog, vede jménem
Vatikánu dialog s různými, více či méně radikálními proudy islámu. V rozhovoru pro Vatikánský
rozhlas přiznal, že žádný z oficiálních partnerů

dialogu není schopen uznat svobodu svědomí.
Žádný! To je věc, s níž se neumějí vypořádat –
řekl kardinál Tauran. Nemá tedy smysl se klamat. Islám ve své současné verzi není slučitelný
s evropskou civilizací. Jistě to neznamená, že
tomu nemůže být jinak. Bylo by ovšem nutné
z gruntu reinterpretovat Korán.
Krzysztof Bronk, redaktor a publicista
(převzato z časopisu Res Claritatis MONITOR,
ročník XII., číslo I)

oznámení
ÚNOR
V pondělí 2. února je svátek Uvedení Páně
do chrámu. Při mši svaté v 17:30 budou farnosti představeny děti, které se v letošním roce připravují na první svaté přijímání. Doprovázejme
je i jejich rodiny svými modlitbami.
V úterý 3. února je nezávazná památka sv.
Blažeje, biskupa a učedníka. Tradiční svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve čtvrtek 5.
února a v neděli 8. února po mši svaté.
 Čtvrtek 5. února je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
V pátek 6. února bude příležitost ke svátosti
smíření od 16 hodin.
 V neděli 8. února bude v našem kostele
od 17 do 18 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
Na středu 11. února připadá památka Panny Marie Lurdské. Současně je to Světový den
nemocných. V našem kostele mše svatá v tento den nebude. Památku oslavíme při mši svaté
ve čtvrtek 12. února. Během ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Svátost se
uděluje nejen nemocným, ale také všem věřícím starším 60 let. Na přijetí této svátosti je
třeba se připravit svátostí smíření. Zpovídat
se bude od 16:30. Prosíme, přivezte nemocné
farníky na tuto mši svatou. V případě potřeby
farní zpravodaj / únor 2015

zajištění odvozu kontaktujte kněze. Další možnost bude na podzim.
Ve čtvrtek 12. února se uskuteční na orlovně od 18:30 přednáška Ing. Rostislava Hrubého.
 V neděli 15. února bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
Ve středu 18. února - Popeleční středa - začíná doba postní. Je to den přísného postu. Mše
svatá bude v 17:30.
Ve čtvrtek 19. února bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
 V neděli 22. února se koná sbírka Haléř
sv. Petra.
V neděli 22. února se uskuteční od 14:30
na orlovně FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Během setkání zavzpomínáme na důležité události minulé roku a seznámíme se s ekonomikou farnosti.
Letošní rok byl vyhlášen jako Rok zasvěceného
života. Tomuto tématu bude proto patřit zvláštní pozornost. Srdečně všechny zveme a těšíme
se jak na pravidelné, tak i na občasné návštěvníky bohoslužeb.
KRABIČKA NA POSTNÍ ALMUŽNU
Krabičky na Postní almužnu se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu 18. února
a během následující neděle 22. února. Vybírat
se budou rovněž v kostele na Květnou neděli
29. března.
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KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2015 (začátek v 15 hodin; 22. února mimořádně ve 14 hodin)
TERMÍN

ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní

22. února

ŽIVÝ RŮŽENEC

Marie Bačová

2. neděle postní

1. března

MUŽI FARNOSTI

Petr Ševčík

3. neděle postní

8. března

SLUŽEBNÍCI OLTÁŘE

Ondřej Štach

4. neděle postní

15. března

ŽENY FARNOSTI

Mária Jaroščáková

5. neděle postní

22. března

RODINY FARNOSTI

Tomáš Špaňhel

Květná neděle

29. března

SCHOLA / MLÁDEŽ

Josef Janečka

Páteční křížové cesty v 17 hodin se budou modlit děti s paní katechetkou.

CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci
únoru každý čtvrtek od 9:30 na orlovně ve Vizovicích.
V sobotu 7. února se uskuteční ve Šternberku
Hromniční pouť matek. Pouť začne mší svatou
v 10 hodin ve farním kostele, odpoledne pokračuje duchovní obnovou a adorací. Na pouť
bude vypraven zvláštní autobus, který odjede
v 6:45 z vizovického náměstí. Jízdné činí 200
Kč. Zájemkyně ať se prosím zapíší na papír pod
věží.
Srdečně zveme všechny manželské páry
na druhý ročník MANŽELSKÝCH VEČERŮ,
které pořádáme v naší farnosti. Smyslem kurzu
je znovuobjevení krásy a hodnoty manželství.
Není důležité, jestli Vaše manželství trvá dlouho nebo jen krátkou dobu. Ani to, jestli prožíváte nějaké problematické období nebo žádné
potíže nemáte a těšíte se z pěkného manželství.
Kurz je určen všem, kdo chtějí na svém vztahu pracovat. Je založen na křesťanských principech, neznamená to však, že účastníci kurzu musí být např. praktikujícími křesťany. Kurz
probíhá po osm večerů. Každý večer dostanete příležitost užít si spolu dobrou večeři a přitom naslouchat a povídat si. Večeře při svíčkách
navozuje pocit, jako byste si vyšli ‘na rande’.
Po večeři následují promítané přednášky proložené jednotlivými úkoly, které děláte spolu
jako pár. Snažíme se vytvořit takové prostředí,
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abyste měli jistotu, že váš rozhovor nikdo další nezaslechne. Skupinová diskuse není součástí kurzu, soukromí párů je plně respektováno.
Na konci každého setkání dostanete domácí
cvičení, které byste spolu do příště měli udělat.
Domácí cvičení nikdo nevybírá, ani nehodnotí,
jde čistě o váš prospěch. Cvičení vám má napomoci pokračovat v rozhovoru i doma.
Program kurzu: Vybudovat pevné základy (14.
2.), Umění komunikace (21. 2.), Řešení konfliktů (28. 2.), Síla odpuštění (7. 3.), Rodiče a rodiče
partnera (14. 3.), Dobrý sex (21. 3.), Láska v akci
(28. 3), závěrečný večer (pátek 10. 4.)
Kurz se bude konat na orlovně ve Vizovicích
o sobotách ve výše uvedených termínech vždy
od 17:30 do 19:30 (výjimkou bude poslední
osmé setkání, které bude v pátek).
Cena kurzu pro pár je 1500 Kč, poplatek je třeba uhradit nejpozději při prvním setkání. Cena
zahrnuje občerstvení po 8 večerů a dvě příručky účastníka kurzu. Přihlašujte se prosím na
cprvizovice@ado.cz, popř. na tel. 604 218 211.
Podrobný rozpis všech námi pořádaných aktivit najdete na webu http://vizovice.dcpr.cz
nebo na nástěnce CPR pod věží kostela.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR
Aby oběti a modlitby řeholnic a řeholníků
byly požehnáním pro tento svět.
www.farnostvizovice.cz

OREL JEDNOTA VIZOVICE
Orel Domanín pořádá v sobotu 7. února soutěž ve zpěvu jednotlivců Orelský slavíček - Carousošou. Více informací na plakátku.
Milovníci běžeckého lyžování jsou zváni
v sobotu 7. února na Ploštinu, kde se od 9:45
budou konat župní závody v běhu na lyžích.
Prezence proběhne od 8:30.
Orel jednota Vizovice ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vizovice srdečně zvou všechny malé i velké na dětský karneval, který se
uskuteční v neděli 8. února od 15 hodin na orlovně ve Vizovicích. Dary do dětské tomboly
můžete odevzdat do 7. února Mgr. Alžbětě Doležalové.
Rada jednoty Orel Vizovice zve všechny své
členy a příznivce na výroční členskou schůzi,
která se uskuteční v neděli 15. února od 14:30
na orlovně. Po schůzi bude tradiční končinové
posezení. Přijďte si pobesedovat, zavzpomínat
a povzbudit nás do další orelské práce.
Otec arcibiskup Jan Graubner zve všechny
mladé členy Orla na duchovní cvičení, které
povede ve dnech 6. až 8. března na Velehradě.
Přihlásit se můžete na e-mail ustredi@orel.cz
do 27. února.
Rádi kreslíte či malujete? Zapojte se do župní orelské výtvarné soutěže na téma Moje budoucí povolání. Své výtvory můžete odevzdat
do 11. dubna Mgr. Alžbětě Doležalové.
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Na den oslavy liturgické památky Panny Marie
Lurdské připadá Světový den nemocných. V Nemocnici Milosrdných bratří si tento významný
den připomeneme ve středu 11. února. V tento
den navštíví NMB prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek. Kromě návštěvy pacientů bude také slavit mši svatou, která
začne ve 14 hodin v nemocniční kapli. Srdečně
zveme na tuto oslavu všechny příznivce NMB.

farní zpravodaj / únor 2015

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.
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VIR
O víkendu 27. února až 1. března se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském
semináři v Olomouci postní duchovní obnova
VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Informace a přihlášky je možné získat na webové
adrese http://www.knezskyseminar.cz/vir. Obnovu povede P. Daniel Vícha, farář v Kravařích.
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
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ve dnech 27. až 29. března na Velehradě. Její
součástí budou přednášky zaměřené na „radosti 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
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
NA CMTF
Na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci otvíráme od září
2015 navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika, čímž se rozšíří dosavadní bakalářský stupeň. Nabídka je určena především
mladým lidem, kteří mají zájem studovat tento obor a pak pracovat v družinách, dětských
domovech, centrech pro mládež nebo v domovech důchodců. Absolventi mohou být nápomocní jak v církvi, tak i mimo ni. Kromě teologie, teologických nauk, učitelských oborů
a sociální pedagogiky lze na naší fakultě studovat i křesťanskou sociální práci a mezinárodní
humanitární práci v bakalářském i navazujícím
magisterském stupni, kde rovněž rádi přivítáme
nové nadané studenty.
prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.,
děkan CMTF UP Olomouc
PŘEDNÁŠKA O PUTOVÁNÍ
PO POLSKU A LITVĚ
Ve čtvrtek 12. února se uskuteční od 18:30
na orlovně ve Vizovicích přednáška Ing. Rostislava Hrubého o jeho putování s francouzskou
výpravou po poutních místech severního Polska a Litvy („Cesta za křesťanskými kořeny Evropy“). Samozřejmě nebude chybět projekce velkého množství zajímavých fotografií.
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BESEDA O POUTI DO SVATÉ ZEMĚ
V neděli 1. března se uskuteční od 16 hodin
na orlovně ve Vizovicích beseda Pěšky do Jeruzaléma s Ing. Vítem Sušilou.
OPRAVA HROBU P. FRANTIŠKA KALVODY
Na letošní rok se plánuje oprava hrobu P. Františka Kalvody. Pokusím se alespoň krátce přiblížit jeho život.
Narodil 19. září 1862 v Ptenském Dvorku č. p.
2 - farnost Ptení u Prostějova, jako syn usedlíka
(nikoliv sedláka) Cyrila Kalvody a jeho manželky Františky, roz. Strouhalové. Pokřtěn byl farářem Antonínem Sokolem 20. září 1862 v Ptení. Gymnázium vystudoval pravděpodobně
v Prostějově. Vysvěcen na kněze byl 5. července
1891 v Olomouci. Působil na různých místech
- do 1894 jako nadační kooperátor v Hutisku,
pak do 1896 v Jedlí u Štítů, 1896 - 1897 administroval v Krumsíně, 1897 - 1907 jako kooperátor v Loukově, 1903 - 1904 administroval v Radslavicích, 1904 opět jako kooperátor v Loukově,
1904 - 1906 jako kooperátor v Dřevohosticích

a posléze v Prusinovicích, odkud přišel 4. prosince 1906 do Jasenné, kde byl jmenován farářem. Zde působil do 5. října 1912, kdy odešel
na penzi do Vizovic do svého domečku č. p. 235.
Zemřel v nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích 24. března 1947.
Pokud budete chtít přispět na opravu, pokladničku naleznete vzadu v kostele vedle nástěnky
s bohoslovci. Do konce měsíce ledna se podařilo zatím vybrat 12 000 Kč. Všem dárcům Pán
Bůh zaplať.
www.farnostvizovice.cz

RODINY, KDE JEDEN Z MANŽELŮ
NENÍ VĚŘÍCÍ NEBO PRAKTIKUJÍCÍ
Drazí bratři a sestry,
velmi mě oslovilo kázání otce Jindřicha, kde si
posteskl, jak je smutné vidět při rodinné děkovné mši, že jen malá část jejích členů ví, jak při
mši svaté odpovídat, a ještě méně z nich jde ke
svatému přijímání. Před časem jsem s otcem
Petrem Bulvasem, biskupským delegátem pro
pastoraci, vedla rozhovor o postavení rodin,
kde jeden z manželů není věřící nebo praktikující, v církvi, jejich duchovním životě, výchově dětí a úkolech každého z manželů. Shodli
jsme se, že pro věřícího není často jednoduché
nést sám břemeno odpovědnosti za výchovu
dětí ve víře, žít víru v rodině, a to často bez podpory nebo i proti vůli druhého z manželů. Otec
se mi svěřil, že by rádi těmto rodinám více pomohli, ale nevědí jak. Obrátil se na mě s úkolem
a prosbou, aby iniciativa vyšla od nás, laiků, kteří máme osobní zkušenost s takovýmto manželstvím. Vím, že mnoho z nás ve farnosti žije
v „neúplných“ křesťanských rodinách nebo zažil, že se jeden z manželů obrátil na víru až během známosti nebo manželství. Proto Vás prosím o Vaše zkušenosti a náměty, jak by měla
být zaměřena pastorace takovýchto rodin, jak
je možné je podpořit v aktivním prožívání víry
a křesťanské výchově dětí, co by mohlo pomoci, aby se i nevěřící manželé cítili v církevním
a farním společenství dobře, co by se měli
snoubenci dozvědět, ještě než vstoupí do manželství. Vaše postřehy mi prosím zasílejte na adresu: anna.kurkova@seznam.cz nebo je sdělte
osobně, předám je otci Bulvasovi.
JUDr. Anna Kůrková
VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE
Drahé sestry a bratři,
pravidelně se modlíme za kněžská povolání.
Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí
za Vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová
farní zpravodaj / únor 2015

duchovní povolání a za duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost
z Boha, protože s ním v životě počítá, protože
mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas
a naučit se žít pro Boha a pro druhé. V tyto dny,
kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním
povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět
na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře, svědky
a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe,
ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná,
že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé
služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou,
obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015.
Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto
dny svou modlitbou provázejí. Všem ze srdce
žehná
arcibiskup Jan
PODĚKOVÁNÍ
TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM
Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc potřebným,
ať už jako koledníci, organizátoři nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné
svědectví světu o službě věřících potřebným
a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, který slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje jako Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí
23 833 606 Kč, tedy opět větší než v minulém
roce; o jejím využití budu informovat později.
arcibiskup Jan
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16. února slaví své 59. narozeniny P. Mgr. Antonín Basler
(1990/99)
Přejeme mu na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.

poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE
U PŘÍLEŽITOSTI XXIII. SVĚTOVÉHO DNE
NEMOCNÝCH 11. ÚNORA 2015
Sapientia cordis - „Slepému jsem byl okem
a kulhavému nohou.“ (Job 29,15)
Drazí bratři a sestry,
u příležitosti XXIII. Světového dne nemocných,
který ustanovil svatý Jan Pavel II., se obracím na
vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým
způsobem jste spojeni s trpícím tělem Kristovým, i na vás, pracovníky a dobrovolníky v oblasti zdravotnictví.
Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci
o větě z Knihy Job „Slepému jsem byl okem
a kulhavému nohou“ (29,15). Chtěl bych
k němu přistoupit z pohledu “sapientia cordis”,
moudrosti srdce.
1. Taková moudrost není teoretickým a abstraktním poznáním nebo plodem úvah. Podle
toho, jak ji popisuje svatý Jakub ve svém listě, je
především „čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne
obojetná ani pokrytecká“ (3,17). Je tedy postojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce
toho, kdo se dokáže otevřít vůči utrpení druhých a poznává v něm Boží obraz. Přijímáme za
svoje zvolání žalmu „Nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce“ (Žalm 90,12). V sapientia cordis, jež je Božím darem, můžeme vi/7

dět souhrn plodů Světového dne nemocných.
2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. V Jobově řeči, která obsahuje slova „slepému jsem
byl okem a kulhavému nohou“, se zdůrazňuje
rozměr služby potřebným prokazované tímto
spravedlivým mužem, jenž se těší autoritě
a zaujímá důstojné místo mezi staršími města.
Jeho morální velikost se projevuje službou chudému, který žádá o pomoc, jakož i péčí o sirotka
a vdovu (verše 12-13).
Kolik křesťanů i dnes prokazuje nikoli slovy, ale
životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou „slepému okem“ a „kulhavému nohou“! Jsou to
lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když potřebují stálou péči a pomoc při umývání, oblékání
i jedení. Zvláště když se tato služba prodlužuje
v čase, může se stát namáhavou a zatěžující.
Je poměrně snadné sloužit pár dní, ale je obtížné pečovat o člověka po celé měsíce anebo
dokonce roky, i když on už ani není schopen
poděkovat. A přece, jak velká je to cesta k posvěcování! V takových situacích lze počítat se
specifickou blízkostí Pána a zároveň to představuje mimořádnou podporu církvi při jejím poslání.
3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba
strávená v blízkosti nemocného je posvátným
časem. Je to chválení Boha, jež nás připodobňuje obrazu jeho Syna, který „nepřišel, aby si
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život
jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Sám Jewww.farnostvizovice.cz

žíš řekl: „Já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží“
(Lk 22,27).
S živou vírou prosme Ducha Svatého, aby nám
dal milost chápat toto často tiché doprovázení, při němž jsme vedeni, abychom věnovali
svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti a náklonnosti pociťují lásku a útěchu. Jak
velká lež se oproti tomu skrývá za určitými názory, které tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují přesvědčení, že život vážně postižený chorobou není hoden toho, aby se žil!
4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe
a jít bratrovi v ústrety. Náš svět často zapomíná
na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka
nemocného, protože jsme zachváceni spěchem, frenetickou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a péče
o druhého člověka. Za takovýmto postojem
v podstatě často stojí vlažná víra, která zapomněla na Pánova slova „pro mne jste to udělali“
(Mt 25,40).
Proto bych chtěl znovu připomenout „absolutní prioritu ‚vycházet ze sebe vstříc bratru‘, což
je jedno ze dvou hlavních přikázání, která zakládají každou morální normu, a to nejzřetelnější
znamení pro rozlišování ve věcech duchovního
růstu, jenž je odpovědí na absolutně nezištné
Boží sebedarování“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,179). Z téže misijní povahy církve
pramení „účinná láska k bližnímu, soucit, který
rozumí, pomáhá a podporuje“ (tamtéž).
5. Moudrost srdce znamená být solidární s bratrem a neposuzovat ho. Láska potřebuje čas; čas
na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas
na to, abychom jim byli nablízku, jako to udělali Jobovi přátelé: „Seděli potom spolu s ním na
zemi po sedm dní a nocí a slova k němu žádný
nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná“ (Job 2,13). Ale Jobovi přátelé v sobě
skrývali negativní úsudek o něm: mysleli si, že
jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu.
Pravá láska však znamená sdílení, které nepofarní zpravodaj / únor 2015

suzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého.
Je svobodná oproti falešné pokoře, jež podvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve vykonaném dobru.
Jobova zkušenost nachází svou autentickou
odpověď pouze v Ježíšově kříži, nejvyšším
skutku Boží solidarity s námi, který je naprosto
nezištný a milosrdný. Tato odpověď lásky
na drama lidské bolesti, zvláště nevinné, zůstává stále vtisknuta do těla zmrtvýchvstalého
Krista, do jeho oslavených ran, které jsou pro
víru pohoršením, ale zároveň znamenají i důkaz
pro ni (srov. Homilie při kanonizaci Jana XXIII.
a Jana Pavla II., 27. dubna 2014).
Přestože nemoc, samota a neschopnost nabývají převahy nad naším životem prožívaným
jako dar, může se zkušenost bolesti stávat přednostní možností pro zprostředkování milosti
a zdrojem pro získávání a posilování moudrosti srdce. Proto chápeme, že Job, když se na
konci své zkušenosti obrací na Boha, může prohlásit: „Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď
však jsem tě spatřil vlastním okem“ (42,5). I lidé
ponoření do tajemství bolesti a utrpení, jež je
přijímáno ve víře, se mohou stávat živoucími
svědky víry, která jim umožňuje setrvávat v samotném utrpení, i když ho člověk svým vlastním rozumem nedokáže pochopit do hloubky.
6. Svěřuji Světový den nemocných pod mateřskou ochranu Panny Marie, která ve svém lůně
přijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho
Pána Ježíše Krista.
Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo se o ně starají. Učiň, ať ve službě trpícímu bližnímu a skrze
zkušenost bolesti dokážeme přijímat pravou
moudrost srdce a umožňujeme jí, aby v nás narůstala. Tuto prosbu za vás všechny doprovázím
svým apoštolským požehnáním.
Ve Vatikánu 3. prosince 2014
památka svatého Františka Xaverského
FRANTIŠEK
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ohlédnutí
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
V ROCE 2014
Vážení farníci, ekonomická rada Vám v tomto
čísle Farního zpravodaje přináší několik údajů
a zamyšlení nad hospodařením farnosti Vizovice v roce 2014. Pro možnost srovnání v čase
níže uvádíme všechny důležité příjmy a výdaje
naší farnosti za poslední tři roky.
Nejdůležitější
příjmy v Kč:

2012

2013

2014

sbírky

448 061 581 264

544 469

dary fyzických
a právnických osob

124 920 109 010

61 010

prodej části
pozemku

0

0

17 800

příspěvek MAS

0 101 760

0

příspěvek města

85 000

75 000

150 000

nájmy

61 275

58 943

62 531

příspěvky kněží

18 000

20 200

16 500

Nejdůležitější
výdaje v Kč:

2012

2013

2014

109 354

99 782

78 015

plyn

93 362

61 731

55 712

odeslané sbírky

98 010 176 190

123 375

havarijní fond
+ desátek

42 900

elektřina

opravy
nákup dlouhodobého majetku

41 700

41 700

156 211 381 994

253 389

30 660

45 883

88 400

Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že uplynulý rok byl, ve srovnání s rokem 2013, ve znamení snížení většiny příjmů i výdajů. V oblasti
příjmů mírně klesly jak sbírky, tak i dary. Naopak ve srovnání s předcházejícím rokem farnost získala od města Vizovic dvojnásobný příspěvek, který byl tentokrát určen na opravu
chodníku kolem kostela. Všem, kteří jakýmko/9

liv dílem přispěli k ekonomickému zabezpečení
farnosti, vyslovujeme zasloužené Pán Bůh, zaplať. Zvláště pak předcházejícímu vedení města
a všem jeho zastupitelům.
V oblasti výdajů se díky novým smlouvám
s dodavateli elektrické energie a plynu, poklesu jejich ceny, jakož i díky mírnější zimě, podařilo snížit náklady na vytápění kostela a fary.
Jsme rádi, že díky Vašim sbírkám byla farnost
schopna formou odeslaných sbírek přispět na
nejrůznější úmysly, na které se během roku pravidelně v našem kostele vybírá, např. na seminář, církevní školy, charitu, misie, pronásledované.
Hlavní stavební akcí loňského roku se stala
oprava chodníku od hlavního vstupu do kostela po jeho boční vchod. Součástí je i oprava
dlažby před vstupem na kúry, napojení chodníku na schody před bočním vchodem a dvě
odpočívadla s lavičkami. Celkové stavební náklady byly cca 196 tis. Kč. Jako povrchový materiál byla, na základě požadavků památkové
péče, zvolena žulová dlažba. Dále byla provedena oprava elektroinstalace kostela ve výši
26 tis. Kč, čalounění lavic ve výši 16 tis Kč
a oprava kněžských hrobů ve výši 10 600 Kč.
Nejvýznamnějšími položkami v nákupu dlouhodobého majetku pak bylo pořízení farního
trezoru, kam jsou umisťovány cenné předměty
a hotovost, a třídička a počítačka mincí.
Celkově můžeme rok 2014 po ekonomické
stránce hodnotit jako vyrovnaný. Pokud zůstaneme ke své farnosti letos stejně štědří jako
v roce uplynulém, bude i rok 2015, s pomocí
Boží, dobrý. Úkolů je před námi stále mnoho.
Na závěr děkujeme všem za společné úsilí při
zajišťování našich společných časných potřeb.
Jsme vděčni, že můžeme naše starosti i radosti
s nadějí svěřit do Božích rukou.
Za ekonomickou radu farnosti Ing. Libor Vašek
www.farnostvizovice.cz

SILVESTR NA ORLOVNĚ
Poslední večer roku 2014 prožilo několik desítek farníků při společném zábavném programu. Tentokrát se setkání neslo v duchu 60. let, což se projevilo nejen ve scénkách, ale i v oblečení mnohých přítomných. Na fotce vlevo je zachyceno vystoupení švédské skupiny ABBA, které předvedla rodina Radoňova.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V neděli 4. 1. zazněla při mši svaté v našem kostele tradiční Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby v podání chrámového sboru ze Slušovic. O týden později se na stejném místě konalo již 8. setkání chrámových sborů
z Vizovic, Bratřejova a Študlova. Všem zpěvákům děkujeme za krásný hudební zážitek.
farní zpravodaj / únor 2015
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Celkem 28 skupinek tříkrálových koledníků se vypravilo
v sobotu 10. 1. již pošestnácté
k domům a bytům obyvatel našeho města a okolí, aby jim přinesli radostnou zvěst o narození
Ježíše Krista a současně popřáli
vše dobré do nového roku.
Za vybranou rekordní částku 175 313 Kč patří poděkování nejen jim, ale i všem štědrým
dárcům.

predstavujeme DVD
PŘÍBĚH ABRAHÁMA, SYNA TERACHOVA
Nakladatelství Paulínky vydalo koncem roku
2008 na DVD čtyřdílný dokument o Abrahámovi. Režisér Alberto Castellani při pátrání po
tomto praotci využívá nejen biblických, ale i jiných pramenů. Co se týká Bible,
vychází převážně z knihy Genesis a z mimobiblických využívá
především Korán a Midraš. Místy
zmiňuje také zápisky židovského historika Josefa Flavia.
Hojně využívá výsledků archeologického zkoumání, poskytuje
historické a zeměpisné informace. Dokumentem s krásnou
biblickou krajinou nás provází
slovo režiséra i křesťanských, židovských a muslimských odborníků.
DVD se nepochybně může stát
užitečnou pomůckou pro učitele náboženství,
dějepisu nebo pro katechety, avšak v těchto
souvislostech je nelze jenom pustit a s dětmi
nebo katechizovanými sledovat. Hlavně z první
části by měly být promítány pouze úryvky filmu

jako doplnění výkladu nebo katecheze, to především pro velkou hutnost textu a nesčetnost
informací. Vyučující či katecheta by se měl připravit také na to, že především islámská tradice
uvádí příběhy a souvislosti, které v Bibli nejsou
zaznamenány.
Každý ze čtyř dílů trvá 30 minut. První je úvodní, a jak už
bylo řečeno, naplněný mnoha
informacemi a také mnoha
nádhernými obrazy. Každý
z dalších dílů zpracovává dvě
až tři různá témata, která je
vhodné sledovat zvlášť, aby
učitel či katecheta mohl vyzvednout konkrétní myšlenku
z daného úseku Abrahámova
života. Vhodné je to i proto,
aby se setkání s dětmi či farníky neproměnilo v pasivní
sledování dokumentu, ale bylo k užitku všem
přítomným. Aby je neunavilo, ale spíše povzbudilo v jejich osobním duchovním životě.
DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 1-2/2009

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 2, únor 2015. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
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 březnového
čísla ve středu 18. února 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence únor
1.

Ne

9.00

Za farníky
Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

2.

Po

17.30

Za všechny ženy farnosti

5.

Čt

17.30

Za + P. Josefa Pekárka a za živé i + kněze vizovického děkanátu

6.

Pá

17.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

7.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

8.

Ne

9.00

Za + Annu Žůrkovou, manžela a za živou rodinu

9.

Po

17.30

Za + manžela, syna, rodiče a sourozence z obou stran
a za dar zdraví pro živou rodinu

12.

Čt

17.30

Za všechny nemocné s prosbou o přímluvu a pomoc
Panny Marie Lurdské

13.

Pá

17.30

Za + Karla Bečicu, rodiče a za živou rodinu

14.

So

17.30

Za + Jana Mikulaštíka, manželku, jejich rodiče i sourozence
a za živou rodinu

15.

Ne

9.00

Za + Jaromíra a Bohumilu Oškerovy, za živou a + rodinu
Oškerovu, Kuželovu a Heinzovu

16.

Po

17.30

Za + Terezii Pravdíkovou, sourozence a za živou rodinu Pšenčíkovu
a Hasíkovu
POPELEČNÍ STŘEDA

18.

St

17.30

Za + Jana Plhu s prosbou o dar zdraví pro družku Zdeňku
a za Boží požehnání pro její rodinu

19.

Čt

17.30

Za + rodinu Rychlíkovu, Mikulíkovu a Kocourkovu a za Boží
ochranu pro živou rodinu

20.

Pá

17.30

Za + Marii a Klimenta Sláčíkovy, rodiče z obou stran,
jejich sourozence a za živou rodinu

21.

So

17.30

Za farníky

22.

Ne

9.00

Za + Annu a Josefa Drábkovy, zetě Emanuela a Jaroslava
a za živou rodinu

23.

Po

17.30

Za + manžela Josefa, živou i + rodinu Špaňhelovu, + Františku
Foretovou, + rodinu Divinovu, + sestru a švagra
a za duše v očistci

26.

Čt

17.30

Za + rodiče Džigovy s prosbou o Boží požehnání pro dcery
s rodinami

27.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu a za Boží ochranu pro živou rodinu

28.

So

17.30

Za + rodiče Mikulkovy, dceru a za živou rodinu

