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úvodník
NADAČNÍ FOND GENERACE 21
Nejen českou společnost naplňují v souvislosti
s uprchlickou problematikou protichůdné reakce, obavy, strach a s tím spojené nekonečné
slovní přestřelky a debaty. Lidé přemýšlí, co
se to vlastně děje, a mají obavy o budoucnost svou a především svých dětí. Toto téma
se stalo natolik živým a kontroverzním, že někteří se už ani neodvažují vyjádřit svůj názor,
aby nebyli bezhlavě přiřazeni do skupiny nezodpovědných, naivek, extrémistů, bezcitných
či hlupáků. Nejen v tomto případě je vidět,

že život bývá často složitější, než by si kdokoli
z nás přál. A do této vášní a emocemi zmítané
situace přinášejí všechna média zprávu o příletu první skupinky křesťanských uprchlíků
z Iráku, kteří mají v naší zemi nalézt nový domov.
Kdo stojí za tímto projektem, jenž, alespoň
z mého pohledu, je konečně tím správným
krokem, který nám pomůže vyjít ze slepé
uličky, do níž jsme zabloudili kvůli mnoha slo-

vům a málo činům, a který především pomůže
konkrétním lidem v jejich těžké životní situaci? Za tímto smělým projektem stojí Nadační
fond Generace 21.
Pojďme si krátce NF G21 představit. Projekt
pomoci uprchlíkům z Iráku a Sýrie byl iniciován několika jednotlivci, z nichž vznikl poradní

sbor nadačního fondu. Tito lidé se podílejí
na jednotlivých jednáních a podle svých možností podporují práci NF. Jsou to: Dan Drápal (publicista), Jen Dezort (právník, vyjednavač), Karel Sedláček (manažer, poradce), David
Loula (kazatel, aktivista), Martin Frýdl (mediální
poradce), Lenka Malíčková (zabývá se sociální
prací a integrací cizinců), Jan Talafant (ředitel
NF G21 a koordinátor projektu), Daniel Žingor (manažer pro integraci přijatých uprchlíků
v ČR) a Eva Řepková (komunikuje s partnery
a podporovateli projektu a vytváří databázi
nabídek pomoci). Správní radu NF tvoří Martin
Čechák, Tomáš Hasmanda a Anna Kubíčková.
NF G21 shromažďuje společně s dalšími partnery nabídky na ubytování rodin, finanční prostředky na náklady spojené s tímto projektem
a pokouší se nalézt podporu u vlády ČR, parlamentu a u příslušných úřadů.
Hlavním aktuálním cílem NF G21 je dostat
do bezpečí do České republiky 153 křesťanů

(rodin, vdov s dětmi a jednotlivců), jejichž životy jsou ohroženy v Iráku a v Sýrii.
Všechny informace o tomto fondu včetně hlavního impulsu k jeho vzniku, aktuálních zpráv,
otázek a odpovědí, životních příběhů některých uprchlíků, jak se můžeme k pomoci přidat

a mnoho dalšího naleznete na webu www.
gen21.cz. V záhlaví těchto internetových stránek je výstižná věta: „Křesťanům i dalším komunitám v Sýrii a v Iráku hrozí vyhlazení. Nechceme
se jen dívat…“ Jaký postoj zaujmeš ty?
P. Jindřich Peřina

oznámení
ÚNOR
 V úterý 2. února je svátek Uvedení Páně
do chrámu. Mše svatá bude v 17:30.
 Ve středu 3. února je nezávazná památka
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Tradiční
svatoblažejské požehnání se bude udělovat
ve čtvrtek 4. února a v neděli 7. února po mši
svaté.
 Čtvrtek 4. února je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
V pátek 5. února bude příležitost ke svátosti
smíření až od 16:30.
Ve středu 10. února - Popeleční středa - začíná doba postní. Je to den přísného postu. Mše
svatá bude v 17:30.
 Na čtvrtek 11. února připadá připomínka Panny Marie Lurdské. Současně je to Světový den nemocných. V našem kostele bude mše
svatá v 17:30. 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. Prosím, přivezte nemocné farníky
na tuto mši svatou. V případě potřeby zajištění
odvozu kontaktujte kněze. Další možnost přijetí svátosti bude na podzim.
 V neděli 14. února bude v našem kostele
od 17 do 18 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
Ve čtvrtek 18. února bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
 V neděli 21. února se koná tradiční sbírka
farní zpravodaj / únor 2016

Haléř sv. Petra.
 V neděli 21. února bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin večer chval.
V sobotu 27. února bude na orlovně ve Vizovicích od 8:45 postní duchovní obnova pro
mládež. Duchovní obnovu povede P. Karel Hořák z Hošťálkové.
 V neděli 28. února bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci únoru každý čtvrtek
od 9:30 na orlovně ve Vizovicích
(mimo jarní prázdniny).
Ve středu 3. února zveme děti na JARNÍ
PRÁZDNINOVÝ DEN na orlovnu. Začátek je
v 8:30, zakončení ve 14:30. V ceně 35 Kč je zahrnut oběd a pití.
V sobotu 6. února se uskuteční ve Šternberku HROMNIČNÍ POUŤ MATEK. Pouť začne mší
svatou v 10 hodin ve farním kostele, odpoledne pokračuje 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.
Podrobný rozpis všech námi pořádaných aktivit najdete na webu http://vizovice.dcpr.cz
nebo na nástěnce CPR pod věží kostela.
OREL JEDNOTA VIZOVICE
Sestry a bratři, milí farníci.
Chceme poděkovat všem členům naší jednoty,
kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, jejíž výtě/2

žek byl letos v celostátním měřítku opět rekordní. Poděkování patří i všem organizátorům dětského karnevalu, zvláště mládeži z naší farnosti,
ale i přespolním. Co pro vás připravujeme v nejbližších týdnech?
Začátkem tohoto měsíce nás čeká KOŠT SLIVOVICE, který se uskuteční 6. února na orlovně.
Orel jednota Drnovice pořádá v sobotu
6. února na Ploštině ústřední závody v běhu
na lyžích. Začátek je v 8:30, předpokládaný konec ve 14 hodin.
Rada jednoty Orel Vizovice zve všechny své
členy a příznivce na výroční členskou schůzi,
která se uskuteční v neděli 7. února od 14:30
na orlovně. Po schůzi bude tradiční končinové
posezení. Přijďte si pobesedovat, zavzpomínat
a povzbudit nás do další orelské práce.
Kulturní rada Orla vyhlašuje fotografickou
soutěž na téma POD ROUŠKOU ZIMY. Své fotografie sakrálních objektů, jako jsou kostely, kaple, kříže atd., zasílejte na email redakce@orel.cz
nejpozději do 31. března.
Orel župa Velehradská vyhlašuje výtvarnou
soutěž SRDCE PRO TEBE. Nápaditosti a šikovnosti se meze nekladou. Je mnoho způsobů, jak
vyrobit srdíčko pro někoho, koho máme rádi.
Své výrobky, řádně označené jménem, příjmením a věkem autora, můžete předat do 17. dubna Mgr. Alžbětě Doležalové, která zajistí jejich
odeslání do soutěže.
Na začátku března se můžeme těšit na další promítání filmů z festivalu JEDEN SVĚT. Díky
Ing. Pavlovi Táborskému se již třetí rok můžeme
těšit na zajímavou dvojici filmů, kterou promítneme na orlovně.
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni.
Zdeněk Adamuška - starosta
a Mgr. Alžběta Doležalová - místostarosta
SVĚDECTVÍ O SITUACI V IRÁKU
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Jasenné zve na přednášku s promítáním fotografií „Mé jméno není uprchlík.“ Přednáška
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se koná v neděli 7. února ve 13:30 na evangelické faře v Jasenné a promluví při ní Eliáš Molnár,
který v listopadu 2015 strávil deset dní přímo
v uprchlických táborech v Iráku.
SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Na den oslavy liturgické památky Panny Marie
Lurdské připadá Světový den nemocných. V Nemocnici Milosrdných bratří si tento významný
den připomeneme v pondělí 8. února. V tento
den navštíví NMB P. Jan Mach - farář v Lukově.
Kromě návštěvy pacientů bude také slavit mši
svatou, která začne ve 13:45 v nemocniční kapli. Srdečně zveme na tuto oslavu všechny příznivce NMB.
POSTNÍ SMS
V rámci postní doby nám nabízí Centrum pro
katechezi Arcibiskupství olomouckého zasílání
citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené
k Roku milosrdenství. Pro přihlášení odběru zašlete SMS ve tvaru DAR2016 na tel. číslo 736 315
315. Služba je zdarma (platí se jen objednací
SMS dle vašeho tarifu). Službu zajišťuje CPK AO
ve spolupráci s T-Mobile a.s. Na závěr vysvětlení
zkratky DAR 2016: postní Doba s Arcibiskupem
v Roce milosrdenství 2016.
KRABIČKA NA POSTNÍ ALMUŽNU
Krabičky na Postní almužnu se budou rozdávat v kostele na Popeleční středu 10. února
a během následující neděle 14. února. Vybírat
se budou rovněž v kostele na Květnou neděli
20. března.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MINISTRANTY
Zveme na postní duchovní obnovu pro ministranty od 14 let, která se uskuteční ve dnech
12. až 14. února v Exercičním domě v Českém
Těšíně pod vedením P. dr. Radoslava Skupníka. Zahájení je první den v 18 hodin (ubytování
mezi 15 - 18 hod.). Obnova končí poslední den
www.farnostvizovice.cz

obědem. Cena této dvoudenní duchovní obnovy je 900 Kč. Zájemci se mohou hlásit na e-mail:
faratesin@centrum.cz nebo na tel. č.: 737 930
713. Podrobnější informace na webu: http://
exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz nebo
www.farnost-tesin.cz
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR

Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly
každé dítě a aby obklopily láskou
přestárlé a nemocné.
VALENTÝNSKÝ INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ
O MANŽELSTVÍ
Seminář se koná v AULA ACADEMIA CENTRA
UTB ve Zlíně v sobotu 13. února od 9 do 15 hodin a pořádá ho Nadační fond CREDO. Téma je
„Jak žít ve vztahu a být šťastný?“ Více informací
včetně možnosti se přihlásit naleznete na www.
manzelstvivezline.cz. Seminář není určen pouze pro manželské dvojice.
POUŤ ZAMILOVANÝCH
„Láska je dar pro druhého“ a abychom za tento velký dar poděkovali, zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či starší,
na Pouť zamilovaných. Uskuteční se 13. února
od 14 hodin během Národního týdne manželství v chrámě Očišťování Panny Marie v Dubu
nad Moravou. Kromě mše svaté v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv. Valentina)
na vás čeká zajímavý doprovodný program
- přednáška Mgr. Ing. Františky Böhmové a svědectví o manželském životě Petra a Jarmily Kolískových. Ani tentokrát nebude chybět znamenitá večeře (zvěřinová pochoutka) z místní farní
kuchyně, vždyť „láska prochází žaludkem“. Další informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292,
e-mail: zaboj@arcibol.cz
farní zpravodaj / únor 2016

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V AKS OLOMOUC
O víkendu 4. až 6. března se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
postní duchovní obnova VIR určená pro mladé
muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Petr
Dujka, farář v Dolní bečvě. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese http://
www.knezskyseminar.cz/vir
VÍKENDOVÁ DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO SENIORY
Duchovní obnova pro seniory se koná od 18.
do 20. března na Velehradě. Součástí jsou 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. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie
Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice,
tel.: 608 407 141.
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové
řízení na místo ředitele / ředitelky Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele
/ ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástupem do funkce
1. srpna 2016.
Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ
vzdělání pedagogického směru, do Prostějova
pětiletá a do Zlína čtyřletá pedagogická praxe
ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis
z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole
v rozsahu do tří stran.
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Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství
olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9,
771 01 Olomouc do 29. února 2016 (rozhodující je datum podání přihlášky).
TÁBOR PRO MLÁDEŽ JUMP
Co je JUMP?
JUMP je příležitost.
Příležitost postavit se sám za sebe ve věcech
víry. Příležitost zastavit se a zkoumat, čemu
a komu věřím a proč. Příležitost nabídnout
Bohu, že mu jsem k dispozici a že chci, aby
v mém životě zabíral čím dál větší místo. Je to
příležitost hodit kámen do stojatých vod svého
života a být připraven na to, že vlny odhalí potřebu změny nebo věci, o kterých jsem nevěděl.
JUMP je příležitost.
Příležitost poznat mladé lidi, kteří jdou stejnou
cestou jako já, bojují se stejnými problémy jako
já, vidí věci stejně anebo jinak, protože jejich životní cesta šla jinudy. Je to příležitost mít svůj
názor a být s ním respektován. Příležitost zažít kněze, kteří mi porozumí, kteří si dokážou
ze sebe dělat legraci, ačkoliv to jsou třeba „ikony“, jejichž přednášky doma poslouchají rodiče.
JUMP je příležitost.
Příležitost zažít, že kostel a modlitba nemusí
být v životě křesťana „nutné zlo“. Příležitost zažít zábavu, která člověka naplňuje a rozvíjí jeho
schopnosti.
JUMP je příležitost.
Příležitost pro lidi od 15 do 23 let, kteří chtějí
během prázdninového týdne zjistit, jestli jsou
výše napsané věci fakt možné.
P.S.: Bacha! JUMP není all inclusive podnik, kde
si zaplatíš a dál už se o nic nestaráš a výsledek
je garantován zábavní agenturou. Záleží dost
i na tobě, jak JUMP prožiješ ty sám, ale i jaký
bude s tebou pro ostatní.
Také letos se tento skvělý tábor uskuteční
ve dvou termínech, a to JUMP ML: 7. - 13. 8.
2016 (15 - 18 let) a JUMP XL: 15. - 21. 8. 2016
(18 - 23 let) v Kostelním Vydří. Přihlašování pro/5

běhne pouze v týdnu od 17. 2. 2016 20:00
do 24. 2. 2016 20:00 na stránkách jump.cho.cz.
A protože je o JUMP velký zájem, z přihlášených
se bude losovat. Pokud tedy váháte, nezalekněte se dálky, protože JUMP za to stojí!
Bc. Liduška Janečková

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě chci
ze srdce poděkovat
za sebe i za všechny farníky za finanční
podporu, kterou nám město Vizovice
již několik let po sobě štědře poskytuje.
V roce 2013 to byla částka 75 000 Kč, která byla použita na opravu hromosvodů,
v roce 2014 částka 150 000 Kč na provedení první etapy oprav chodníků, schodišť a příslušenství u kostela a v roce
2015 částka 160 000 Kč na realizaci etapy
druhé. Tyto prostředky se snažíme vždy
efektivně zužitkovat a vnímáme je jako
kladné vyjádření, čím je pro občany našeho města kostel a s tím vše související, a to nejen z hlediska historického, ale
i z hlediska společenského a výchovného. Současně je vnímáme jako závazek
a motivaci k dalšímu snažení ve dnech
příštích.
P. Jindřich Peřina - farář

www.farnostvizovice.cz

KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2016 (začátek v 15 hodin)
TERMÍN

ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní

14. února

ŽIVÝ RŮŽENEC

Marie Bačová

2. neděle postní

22. února

MUŽI FARNOSTI

Petr Ševčík

3. neděle postní

28. února

SLUŽEBNÍCI OLTÁŘE

Bc. Ondřej Štach

4. neděle postní

6. března

ŽENY FARNOSTI

Mária Jaroščáková

5. neděle postní

13. března

RODINY FARNOSTI

Tomáš Špaňhel

Květná neděle

20. března

SCHOLA / MLÁDEŽ

Mgr. Josef Janečka

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

16. února slaví své 60. narozeniny P. Mgr. Antonín Basler
(1990/99)
16. února slaví své 34. narozeniny Marek Mikulaštík
(řeholní bohoslovec studující v Římě)
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE
K 24. SVĚTOVÉMU DNI NEMOCNÝCH
Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi:
„Udělejte všechno, co vám řekne” (Jan 2,5)
Milí bratři a sestry,
24. Světový den nemocných mi poskytuje příležitost být zvláště nablízku vám, drazí nemocní,
i těm, kdo o vás pečují.
Jelikož se Světový den nemocných bude slavnostním způsobem připomínat ve Svaté zemi,
navrhuji, abychom letos meditovali evangelní
příběh o svatbě v Káni (Jan 2,1-11), kde Ježíš na přímluvu své Matky učinil svůj první zázrak. Zvolené téma – Jako Maria se odevzdávat milosrdnému Ježíšovi: „Udělejte všechno, co
vám řekne” (Jan 2,5) – se velmi dobře začleňuje
i do rámce Mimořádného jubilea milosrdenství. Hlavní eucharistická slavnost se bude konat 11. února 2016, kdy nám liturgie připomíná
památku Panny Marie Lurdské, právě v Nazafarní zpravodaj / únor 2016

retě, kde „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi“ (Jan 1,14). V Nazaretě Ježíš zahájil své
spasitelské poslání, když vztáhl na sebe slova
proroka Izaiáše, jak nám o tom podává zprávu
evangelista Lukáš: „Duch Páně je nade mnou,
proto mě pomazal, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně“ (4,18-19).
Nemoc, především je-li závažná, pokaždé způsobuje krizi lidského života a nese s sebou
otázky jdoucí na hlubinu. V prvním momentě
se možná vzbouříme: proč to potkalo právě
mne? Můžeme cítit zoufalství, protože si myslíme, že všechno je ztraceno a že už nic nemá
smysl…
V těchto situacích bývá víra v Boha na jedné
straně vystavena zkoušce, ale zároveň se ukazuje její pozitivní potencialita. Nikoli proto, že
by díky víře odešla choroba a bolest anebo
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otázky, které s sebou nese, ale proto, že nám
nabízí klíč, díky němuž můžeme odkrývat nejhlubší smysl toho, co prožíváme; klíč, jenž nám
pomáhá vidět, že nemoc může být cestou,
po níž se lze více přiblížit k Ježíšovi, který kráčí
po našem boku a nese na sobě kříž. A tento klíč
nám odevzdává Matka, Maria, jež je na takovouto cestu odbornicí.
Na svatbě v Káni je Maria starostlivou ženou,
která si všímá zásadního problému pro manžele: došlo jim víno, symbol radosti při oslavě.
Maria zjistí tuto těžkost, určitým způsobem si ji
vezme za svou a začíná rychle a diskrétně jednat. Nezůstává u toho, že by se jen dívala, a nepochybně se zdržuje posuzování, ale obrací se
na Ježíše a sděluje mu problém takový, jaký je:
„Nemají víno“ (Jan 2,3). A když ji Ježíš upozorní
na to, že ještě nenastala jeho chvíle, aby se projevil, říká služebníkům: „Udělejte všechno, co
vám řekne.“ Ježíš pak udělá zázrak tím, že promění velké množství vody ve víno, a to takové,
které se zdá být tím nejlepším na celé oslavě.
Jaké poučení si můžeme vzít z tajemství svatby
v Káni pro Světový den nemocných?
Svatební hostina v Káni je obrazem církve:
v centru je milosrdný Ježíš, který koná znamení. Kolem něho jsou jeho učedníci jako prvotina nového společenství a blízko Ježíše a jeho
učedníků je Maria, pozorná a modlící se Matka.
Maria má účast na radosti obyčejných lidí a přispívá k jejímu růstu. Přimlouvá se u svého Syna
za to, co je dobré pro manžele i pro hosty. A Ježíš prosbu své Matky neodmítl. Kolik naděje pro
nás všechny je v této události! Máme Matku,
která má bdělé a dobrotivé oči jako její Syn. Má
mateřské srdce naplněné milosrdenstvím jako
On. Má ruce, které chtějí pomáhat jako Ježíšovy ruce, když lámou chléb hladovým, a které
se dotýkají nemocných, aby je uzdravily. To nás
naplňuje důvěrou a umožňuje nám, abychom
se otevřeli Kristově milosti a jeho milosrdenství. Mariina přímluva nám dává zakusit útěchu, díky níž apoštol Pavel velebí Boha: „Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec
/7

milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší
ve všech našich souženích, abychom pak mohli
těšit druhé v jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech
stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také
skrze Krista dostává všestranné útěchy“ (2 Kor
1,3-5). Maria je Matkou, jíž se „dostalo útěchy“
a která utěšuje své děti.
V Káni se profilují rysy příznačné pro Ježíše
a pro jeho poslání. On je ten, který pomáhá
každému, kdo je v nouzi a kdo to potřebuje.
On při vykonávání svého mesiánského úřadu
vskutku uzdraví mnohé z jejich nemocí, chorob
i od zlých duchů, daruje zrak slepým, nechá
chromé kráčet, vrátí zdraví a důstojnost malomocným, vzkřísí mrtvé a chudým bude ohlašovat radostnou zvěst (srov. Lk 7,21-22). Mariina prosba vložená Duchem Svatým do jejího
mateřského srdce při svatební hostině v Káni
umožní, aby se ukázala nejen Ježíšova mesiášská moc, ale i jeho milosrdenství.
V Mariině starostlivosti se odráží Boží něha. Tatáž něha se ukazuje i v životě mnoha lidí, kteří
se nacházejí vedle nemocných a dokážou vnímat jejich potřeby, včetně těch nejméně znatelných, protože se dívají očima plnýma lásky.
Kolikrát vidíme maminku u polštáře nemocného dítěte nebo syna či dceru, která pečuje
o starého rodiče, či vnuka, jak stojí blízko dědovi nebo babičce a při tom vkládá své modlitby do Mariiných rukou! Pro naše drahé, kteří
trpí nějakou nemocí, vyprošujeme v první řadě
zdraví. Sám Ježíš ukazoval přítomnost Božího království právě skrze uzdravování: „Jděte
a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí,
chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší
slyší, mrtví vstávají“ (Mt 11,4-5). Ale láska oživovaná vírou nás žádá, abychom pro ně vyprošovali něco ještě většího než fyzické zdraví:
prosíme o pokoj a životní vyrovnanost, která
vychází ze srdce a je darem Božím a plodem
Ducha Svatého, jehož Otec nikdy neupírá těm,
kdo o něj prosí s důvěrou.
Kromě Ježíše a jeho Matky vidíme ve výjevu
www.farnostvizovice.cz

svatby v Káni i ty, kteří jsou nazýváni „služebníky“ a dostávají od ní pokyn „Udělejte
všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5). K zázraku samozřejmě dochází Kristovým dílem, avšak On
chce do jeho vykonání zapojit i lidskou pomoc.
On by mohl způsobit, že se víno objeví přímo
v nádobách, ale chce počítat se spoluprací lidí,
a tak žádá služebníky, aby je naplnili vodou. Jak
cenné a vítané je pro Boha, jsme-li služebníky
druhých! Více než cokoli jiného nás to připodobňuje Ježíšovi, který „nepřišel, aby si nechal
sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45). Tyto anonymní evangelní postavy nás učí mnohému.
Nejenže poslouchají, ale poslouchají velkoryse:
naplňují nádoby až po okraj (srov. Jan 2,7). Důvěřují Matce a hned a dobře vykonají to, co se
od nich žádá, aniž by si stěžovali nebo měli nějaké postranní úmysly.
Při Světovém dni nemocných můžeme prosit milosrdného Ježíše, aby na přímluvu Panny
Marie, jeho i naší Matky, nám všem uštědřil takovouto ochotu ke službě potřebným, konkrétně našim nemocným bratřím a sestrám.
Někdy se tato služba může jevit jako únavná
a obtížná, ale jsme si jisti, že Pán nebude otálet,
aby naše lidské úsilí proměnil v cosi božského.
I my se můžeme stávat rukama, pažemi a srdci,
jež pomáhají Bohu konat zázraky, často skryté.
I my, ať zdraví, či nemocní, můžeme obětovat
své námahy a bolesti jako vodu, která naplnila nádoby na svatbě v Káni a byla proměněna
v to nejlepší víno. Když ohleduplně pomáháme
trpícím a také když jsme sami nemocní, bereme na svá bedra každodenní kříž a následujeme Pána (srov. Lk 9, 23). I když setkání s bolestí bude vždy tajemstvím, Ježíš nám pomůže
odhalit jeho smysl.
Dokážeme-li slyšet hlas té, která i nám říká
„Udělejte všechno, co vám řekne“, bude Ježíš
vždy proměňovat vodu našeho života v ušlechtilé víno. Příští Světový den nemocných slavnostně připomínaný ve Svaté zemi nám tak
pomůže uskutečňovat přání, které jsem vyslovil v bule vyhlašující Mimořádné jubileum mifarní zpravodaj / únor 2016

losrdenství: „Kéž prožívání jubilejního roku
milosrdenství usnadní setkání s těmito náboženstvími [se židovstvím a s islámem] a dalšími
ušlechtilými náboženskými tradicemi, učiní nás
otevřenými pro dialog, abychom se lépe poznávali a chápali, kéž odstraní každou formu
uzavřenosti a pohrdání a vypudí každou formu
násilí a diskriminace“ (Misericordiae Vultus,23).
Každá nemocnice a každý pečovatelský dům se
může stát viditelným znamením a místem pro
prosazování kultury setkání a míru, kde zkušenost nemoci a utrpení, stejně jako i profesionální a bratrská pomoc, budou přispívat k překonávání veškerých hranic a rozdělení.
V tom nám jsou příkladem dvě řeholní sestry
kanonizované letos v květnu: svatá Maria Alfonsina Danil Ghattas a svatá Maria Baouardy
od Ježíše Ukřižovaného, obě dvě dcery Svaté
země. První byla svědkem mírnosti a jednoty
a poskytovala jasné svědectví o tom, jak je důležité stávat se zodpovědnými jedni za druhé
a žít jeden ve službě druhému. Druhá, žena pokorná a negramotná, byla otevřená Duchu Svatému a stala se nástrojem pro setkání s muslimským světem.
Všem, kdo jsou ve službě nemocným a trpícím, přeji, aby byli vedeni duchem Panny Marie, Matky milosrdenství. „Něha jejího pohledu
ať nás v tomto Svatém roce provází, abychom
všichni znovu objevili radost Boží něhy“ (tamtéž,24) a nesli si ji vtisknutou do našich srdcí
a do našeho konání. Svěřme přímluvám Panny
Marie svoje úzkosti a strasti, jakož i radosti
a potěšení, a obracejme se na ni se svou modlitbou, aby zvláště v okamžicích bolesti na nás
pohlédla svýma milosrdnýma očima a pro dnešek i navždy nás učinila hodnými nazírat milosrdnou tvář svého Syna Ježíše.
Tuto úpěnlivou prosbu za vás všechny doprovázím svým apoštolským požehnáním.
Vatikán 15. září 2015
Památka Panny Marie Bolestné
FRANTIŠEK
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papežská bula
BULA, KTEROU SE VYHLAŠUJE
MIMOŘÁDNÉ JUBILEUM
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (pokračování)
František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou tento list:
Milost, milosrdenství a pokoj!
15. Ve Svatém roce můžeme učinit zkušenost
otevřenosti srdce vůči těm, kdo žijí na nejbeznadějnějších existenciálních periferiích, jež vytváří moderní svět často dramatickým způsobem. Kolik je v dnešním světě ošidných
a bolestných situací! Kolik zranění na těle nese
množství těch, kdo nemají hlas, protože jejich
volání zesláblo či zaniklo v důsledku lhostejnosti bohatých národů. Při tomto jubileu bude
církev ještě více vyzývána, aby hojila tato zranění, aby poskytovala úlevu olejem útěchy,
aby obvazovala milosrdenstvím a léčila nezbytnou solidaritou a pozorností. Neupadejme do
lhostejnosti, která ubíjí, do zvykovosti, která
uspává duši a brání objevovat novost, a do cynismu, který ničí. Otevřeme své oči a pohleďme
na bídu světa, na rány tolika bratří a sester zbavených důstojnosti a nechme se vyprovokovat
jejich voláním o pomoc a slyšme ho. Ať naše
ruce stisknou jejich ruce. Přitáhněme je k sobě,
aby pocítili vroucnost naší přítomnosti, našeho
přátelství a bratrství. Jejich křik ať je i náš, abychom tak společně mohli prolomit bariéru lhostejnosti, která často suverénně kraluje, aby zakrývala pokrytectví a egoismus.
Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství. To bude způsob, jak probouzet naše svědomí často ukolébané tváří
v tvář dramatu chudoby a jak hlouběji pronikat
k jádru evangelia, kde jsou chudí upřednostňováni díky Božímu milosrdenství. Ježíšovo kázání nám předkládá tyto skutky milosrdenství,
abychom si dokázali uvědomit, zda žijeme jako
jeho učedníci, či nikoli. Objevme znovu skutky
tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému
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a napojit žíznivého; odívat toho, kdo nemá co
na sebe; přijímat cizince, pomáhat nemocným,
navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé. A nezapomínejme na skutky duchovního milosrdenství: radit pochybujícím, vyučovat nevědomé,
napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět
urážky, trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se
k Bohu za živé i mrtvé.
Nemůžeme utéci před Pánovými slovy, podle
nichž budeme souzeni za to, zda dáme najíst
hladovému a napít žíznivému; zda přijmeme cizince a oblečeme toho, kdo nemá co na sebe;
zda budeme mít čas být s tím, kdo je nemocný
a ve vězení (srov. Mt 25,31-45). Stejně tak budeme tázáni, zda jsme pomáhali vyvádět z pochybností, které uvádějí do strachu a často jsou
zdrojem osamocení; zda jsme uměli přemáhat
nevědomost, v níž žijí miliony lidí, zejména děti,
kterým se nedostává pomoci, aby mohly vyváznout z chudoby; zda jsme byli nablízku tomu,
kdo je osamocen a sklíčen; zda jsme odpustili
tomu, kdo nás uráží, a odmítli každou formu
zášti a nenávisti vedoucí k násilí; zda jsme byli
trpěliví podle příkladu Boha, který má s námi
trpělivost; a nakonec zda jsme Pánu v modlitbě svěřovali svoje bratry a sestry. V každém
z těchto „nejmenších“ je přítomen sám Kristus.
Jeho tělo se stává znovu viditelným jako tělo,
které je zmučené, bolavé, zbité, podvyživené
a na útěku... abychom jej rozpoznali, dotýkali
se jej a poskytovali mu péči. Nezapomeňme
na slova svatého Jana od Kříže: „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky.“
16. V Lukášově evangeliu máme další důležitý
aspekt, jak prožívat s vírou toto jubileum. Evangelista vypráví, jak se Ježíš po návratu do Nazareta vydal podle svého zvyku do synagogy. Vyzvali jej, aby přečetl Písmo a komentoval jej. Šlo
o pasáž z proroka Izaiáše, kde stojí: „Duch Páně
je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal,
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zawww.farnostvizovice.cz

jatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat
Hospodinovo milostivé léto“ (Iz 61,1-2). „Milostivé léto“ Páně je tím, co toužíme prožívat.
Tento Svatý rok s sebou přináší bohatství Ježíšova poslání, které zní v prorokových slovech:
přinášet slovem i činem útěchu chudým, oznamovat osvobození těm, kdo jsou uvězněni v nových formách nevolnictví moderní společnosti,
navracet zrak tomu, kdo už nevidí, protože se
stáhl sám do sebe, a navracet důstojnost tomu,
kdo ji postrádá. Ježíšovo kázání se znovu stává
viditelným v odpovědích víry, které jsou křesťané povoláni dávat svým svědectvím. Ať nás
provázejí apoštolova slova: „Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí“ (Řím 12,8).
17. Postní doba jubilejního roku ať se žije intenzivněji jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství. Kolik stránek
Písma lze meditovat během postní doby, abychom objevili milosrdnou Otcovu tvář! Slovy
proroka Micheáše můžeme také opakovat: Ty,
Pane, jsi Bůh, který odpouštíš nepravost a promíjíš hřích, netrváš na svém hněvu, ale máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše
viny a svrhneš do mořských propastí všechny
naše hříchy (srov. Mich 7,18-19).
V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze rozjímat konkrétněji o těchto slovech proroka Izaiáše: „Není půstem, který chci, spíše toto: rozvaž
nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované propusť na svobodu, zlom každé jařmo!
Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jako zora, tvá jizva
se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat,
a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on
řekne: ‚Zde jsem!‘ Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane
poledním jasem. Hospodin tě stále povede,
farní zpravodaj / únor 2016

v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy.
Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá“ (Iz 58,6-11).
V diecézích ať se šíří iniciativa 24 hodin pro
Pána, která se koná v pátek a sobotu čtvrtého
postního týdne. Mnozí lidé začínají přistupovat
ke svátosti smíření a jsou mezi nimi četní mladí,
kteří v této zkušenosti často nacházejí cestu
zpět k Pánu, prožívají intenzivní chvíli modlitby
a objevují znovu smysl svého života. S přesvědčením opět postavme do centra svátost smíření, protože umožňuje hmatatelně se dotýkat
milosrdenství. Pro každého kajícníka tak bude
zdrojem opravdového vnitřního pokoje.
Nikdy nepřestanu zdůrazňovat, že zpovědníci
mají být opravdovým znamením Otcova milosrdenství. Zpovědníkem se nelze stát jen tak.
Lze se jím stát především, když my sami jsme
kajícníky žádajícími o odpuštění jako první. Nezapomínejme, že být zpovědníky znamená podílet se na samotném Ježíšově poslání a být
konkrétním znamením kontinuity božské lásky,
která odpouští a zachraňuje. Každý z nás obdržel dar Ducha Svatého na odpuštění hříchů
a jsme za něj odpovědni. Nikdo z nás není pánem svátosti, nýbrž věrným služebníkem Božího odpuštění. Každý zpovědník má přijímat
věřící jako otec z podobenství o marnotratném
synovi. Ten vyšel synovi vstříc, třebaže syn promarnil jeho majetek. Zpovědníci jsou povoláni
obejmout kajícího syna, který se vrací domů,
a projevit radost z jeho návratu. Ať také neúnavně vycházejí vstříc i druhému synovi, který
zůstal venku a není schopen se radovat, a vysvětlí mu, že jeho přísný soud je nespravedlivý
a vzhledem k bezmeznému Otcovu milosrdenství postrádá smysl. Ať nekladou nepřístojné
otázky, ale jako otec z onoho podobenství přeruší připravenou promluvu marnotratného
syna a v srdci každého kajícníka dokážou zachytit prosbu o pomoc a odpuštění. Zpovědníci
jsou zkrátka povoláni k tomu, aby vždy, všude,
v každé situaci a navzdory všemu byli znamením primátu milosrdenství. Pokračování příště
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podekování
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Drazí bratři a sestry,
mám radost z toho, že se Tříkrálová sbírka skvěle
rozvinula a stále stoupá počet koledníků i výnos
sbírky a upřímně děkuji všem koledníkům, dárcům i organizátorům. Děkuji nejen za vybrané
peníze pro pomoc potřebným. Děkuji koledníkům, že roznášeli radost z narození Krista, kterého
viděli v Betlémě. Skutečnost, že Bůh není od nás
daleko, že má o nás zájem a chce nám pomoci,

a proto se stal jedním z nás, je důvodem k obrovské radosti. O té se musí dovědět celý svět. My,
kteří to víme, máme poslání o tom svědčit a Boží
lásku roznášet do světa. Lidé, kteří poselství koledníků přijali, dostali příležitost ukázat prostřednictvím koledníků lásku k potřebným. Tak se zapojili do velikého díla Boží lásky, která uzdravuje
svět, a sami zakusili radost z dobrého skutku.
Ještě jednou všem děkuje a všem žehná
arcibiskup Jan

ohlédnutí
ARCIDIECÉZNÍ CHARITA
OLOMOUC
Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
děkujeme Vám za to, že jste i letos vyšli koledovat a přinesli
tak mnoha lidem radost, mnohým naději na zlepšení života. Někteří se spolu
s Vámi radovali z narození Pána Ježíše, jiné potěšil Váš zpěv a úsměv, všem jste dali příležitost udělat něco dobrého pro druhé - přispět

na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste
vybrali, sice ještě nejsou úplně všechny spočítané, ale zkuste spočítat Vy, s kolika lidmi jste
se při koledování setkali, kolik jste jich obdarovali... Kolik bylo těch, kteří se díky Vám stali
o něco lepšími, protože se dokázali podělit? Ko/ 11

lik koledníků bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 21 tisíc skupinek? Vždyť to je
více než 70 tisíc mladých lidí, kteří jsou ochotní
dělat něco pro druhé, a to je naprosto úžasné!
Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněžím, všem, kdo jste
se do Tříkrálové sbírky zapojili.
Václav Keprt, ředitel ACHO
P. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
V ROCE 2015
Vážení farníci, ekonomická rada Vám v tomto
čísle Farního zpravodaje přináší několik údajů
a zamyšlení nad hospodařením farnosti Vizovice v roce 2015. Pro možnost srovnání v čase
níže uvádíme všechny důležité příjmy a výdaje
naší farnosti za poslední tři roky.
Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že uplynulý rok byl, ve srovnání s rokem 2014, ve znamení zvýšení většiny příjmů i výdajů. V oblasti příjmů mírně vzrostly sbírky, dary byly
zhruba dvojnásobné. Příspěvek města Vizovic
na opravu chodníku kolem kostela byl zachován a rovněž mírně zvýšen. Všem, kteří jakýmkoliv dílem přispěli k ekonomickému zabezpečení farnosti, vyslovujeme zasloužené Pán Bůh,
www.farnostvizovice.cz

zaplať. Zvláště pak vedení města a všem jeho
zastupitelům.
Nejdůležitější
příjmy v Kč:

2013

2014

2015

sbírky

581 264 544 469

615 579

dary fyzických
a právnických osob

109 010

61 010

123 110

0

17 800

0

101 760

0

0

příspěvek města

75 000 150 000

160 000

nájmy

58 943

62 531

75 316

příspěvky kněží

20 200

16 500

18 500

Nejdůležitější
výdaje v Kč:

2013

2014

2015

elektřina

99 782

78 015

75 624

plyn

61 731

55 712

67 526

176 190 123 375

165 132

prodej části
pozemku
příspěvek MAS

odeslané sbírky
a dary
havarijní fond
+ desátek
opravy
nákup dlouhodobého majetku

41 700

41 700

41 700

381 994 253 389

319 970

45 883

88 400

88 566

V oblasti výdajů za energie došlo ke snížení
spotřeby za vytápění kostela a naopak ke zvýšení spotřeby za vytápění fary. Díky sbírkám
byla farnost schopna přispět, formou odeslaných účelových sbírek, na nejrůznější úmysly,
na které se během roku pravidelně v našem
kostele vybírá, např. na seminář, televizi Noe,
církevní školy, Charitu, misie.
Hlavní stavební akcí loňského roku se stala
oprava chodníku od bočního vstupu do kostela
po schodiště z městského chodníku a po vstup
do farního dvora. Součástí akce byla i oprava
menšího ze dvou schodišť vč. zábradlí. Celkové
stavební náklady byly cca 213 tis. Kč. Dále byla
provedena oprava kněžského hrobu ve výši nefarní zpravodaj / únor 2016

celých 77 tis. Kč, sbírka na tuto akci činila téměř
35 tis. Kč a čalounění lavic ve výši 17 tis Kč.
Nejvýznamnějšími položkami v nákupu dlouhodobého majetku pak bylo pořízení kláves Yamaha, myčky a pračky.
Celkově můžeme rok 2015, po ekonomické
stránce, hodnotit jako vyrovnaný. Rozdíl mezi
celkovými příjmy a výdaji farnosti byl cca 50 tis.
Kč ve prospěch příjmů. Pokud zůstaneme ke
své farnosti letos stejně štědří jako v roce uplynulém, bude i rok 2016, 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
PROSBA MAMINEK ZA DĚTI
V neděli 13. prosince 2015 jsme
se sešly, zvláště maminky, k adoraci, kterou vedly ženy ze skupinky Modlitby matek. Adorace
probíhala velmi krásně a prostě.
Společně jsme se modlily za naše děti, všechny
děti ve farnosti a děti celého světa. Součástí
adorace byla společná modlitba Modliteb matek a odevzdání dětí do rukou Pána Ježíše, přítomného na oltáři.
Modlitby matek jsou mezinárodním hnutím
malých skupinek žen, které se společně modlí
za svoje děti a vnoučata v úplné odevzdanosti
do Boží vůle a v naprosté důvěře v Jeho Slovo
„Proste a dostanete“(J 16,24). V naší farnosti
jsou v současnosti dvě skupinky Modlitby matek. Skupinky Modlitby matek jsou povolané:
• modlit se za svoje děti a vnoučata i za další
lidi, které máme svěřeny, tj. manžel,
kmotřenci, kněží, a odevzdat je Bohu
• podporovat jedna druhou modlitbou
a přátelstvím
• starat se o duchovní růst a podporovat se
v něm
• podporovat a upevňovat jednotu a solidaritu
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mezi různými křesťanskými vyznáními
• modlitbou podporovat rozvoj dalších
skupinek Modliteb matek
Povzbuzením a útěchou je maminkám vědomí,
že mají podporu všech skupinek na světě.
Úkolem rodičů je bdít nad dětmi, které jsou
nám Bohem svěřeny, vychovávat je, provázet je
a modlit se za ně. Nemůžeme děti izolovat, nelze děti ochránit či zabránit některým událostem. Ani Panna Maria neprosila: „Ať se mu nikdy nic nestane.“ Přijímala věci tak, jak šly, měla
postoj, který vyjádřila slovy: „JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ.“ Cílem není děti uchránit, ale vyprosit jim u Pána Boha milost, aby obstály v pokušení, nebezpečí, aby unesly tíhu života. Pán nás
volá, abychom modlitbou pomáhaly dětem,
aby dorůstaly ke svobodě, my je máme v lásce
a pravdě doprovázet na jejich cestě, aby neztratily smysl života.
JUDr. Anna Kůrková
Částečně převzato: Zpravodaj pro ČR, Modlitby
matek, hnutí křesťanských žen, prosinec 2015.

V úterý 5. 1. vystoupily v našem kostele na Tříkrálovém koncertu děti ze Základní školy Zlín-Malenovice.
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Silvestrovský večer na orlovně se tentokrát nesl
ve znamení setkání zastánců zákona a jejich odvěkých rivalů.

Ve čtvrtek 7. 1. se přišly podívat na náš betlém děti
z místní mateřské školy. Kromě zpívání koled se děti
seznámily s vánočním příběhem.
www.farnostvizovice.cz

svetec mesíce
SVATÁ SCHOLASTIKA
(řeholnice, patronka jeptišek a benediktinského
řádu, zakladatelka její ženské větve, ochránkyně proti dešti a blesku, svátek 10. února)
O jejím životě nemáme příliš mnoho zpráv,
většina toho, co víme, pochází z Dialogů Řehoře Velikého (540? – 604). Svatá Scholastika
se narodila kolem roku 480 v Nursii ve střední

Itálii. Pocházela z dvojčat; její bratr Benedikt
(+543?547?), patron Evropy, byl zakladatelem
benediktinského řádu. Podle Řehoře byla Scholastika zasvěcena Bohu už jako velmi mladá;
vychovávána byla společně se svým bratrem,
po jeho odchodu na studia do Říma pak žila nedaleko Monte Cassina v klášteře či jako pous-

tevnice. S bratrem ale styky nepřerušila. Pravidelně se setkávali vždy jednou ročně mimo
klášterní půdu a při společných modlitbách
a duchovních rozhovorech vzájemně obohacovali svůj duchovní život, hledali cesty k Bohu
a jeho oslavení. Tato spolupráce a opravdovost
víry přivedla Scholastiku až k založení komunity
ženských benediktinek. Když se sourozenci setkali naposledy, Scholastika už pravděpodobně
cítila, že se blíží smrt. Prosila proto bratra, ať
ještě neodchází, zůstane přes noc a řekne jí více
o radostech, které duše zakouší v nebi. Benedikt prosbu odmítl, poněvadž nechtěl porušit
pravidla klauzury. Scholastika se proto modlila,
aby zůstal. A Bůh ji vyslyšel. Přišla silná bouře
a zabránila Benediktovi v odchodu. O tři dny
později Scholastika zemřela a dle Benediktových slov opustila její duše zemi jako zářící holubice. Byla pochována v hrobce, kterou přichystal Benedikt pro sebe a kde byl pochován
v r. 547 i on.
Scholastika a Benedikt jsou příkladem světců,
u nichž víra a zbožnost dokázaly velké věci –
pomáhaly jim budovat mezilidské vztahy, obohacovaly a posilovaly jejich duši a ukazovaly
cestu ke spáse. U nás založila první klášter pro
benediktinky (klášter sv. Jiří) princezna Mlada
r. 967. Šlo o vůbec první český klášter u nás.
PhDr. Miroslav Jaroščák

církevní humor
Jeden kněz jde k holiči, a když má zaplatit, holič
odmítne peníze a řekne:
„To nechte být, otče. Považujte to za moji oběť Nejsvětějšímu.“
Druhý den najde holič za dveřmi dvanáct náboženských knih s poděkováním od kněze.
Za několik dní jde k holiči policajt. Když je hotovo,
holič opět odmítne peníze a řekne:
„To nech být, hochu. Považuj to za dar obci.“
farní zpravodaj / únor 2016

Druhý den najde holič s překvapením dvanáct
bonboniér a poděkování od policajta.
Za pár dní jde k holiči dosti známý politik. A když
holič skončí s rovnáním těch několika vlasů, co
ještě politik na hlavě má, odmítne jako obvykle
peníze a řekne:
„Nestarejte se. Považujte to za dar společnosti.“
Druhý den najde holič přede dveřmi dvanáct politiků.
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predstavujeme DVD
SÓLISTA
Sólista není dokumentární film, ale je založen
na skutečném příběhu o Nathanieli Ayersovi,
kterému už jako malému chlapci učarovala
hudba a jehož snem je věnovat se jí. Výjimečný
talent, ale i pochopení okolí mu umožní studovat v New Yorku, na jedné
z nejlepších hudebních
škol v USA. V průběhu studia se však u něj objeví duševní choroba. Ta naruší
jeho osobnost natolik, že
mu znemožní školu dokončit, a zároveň zpřetrhá
i vazby na ty, kdo jsou mu
nejblíže. Odchází do Los
Angeles a přežívá jako bezdomovec hrající na ulici
a tvrdohlavě vnucující svou
hudbou chladnému a hlučícímu betonovému světu
svou představu krásy. Když
ho jednoho dne spatří novinář Steve Lopez, Nathaniel ho zaujme hrou i svým
osudem natolik, že se rozhodne pomoci mu
dostat se ze dna společnosti a umožnit mu věnovat se hudbě profesionálně. Název filmu je
v jednotném čísle, ale když poznáme samotu
a prohry Lopezova osobního života, vlastně si
nejsme jisti, zdali nejde o sólisty dva. Město se
symbolickým názvem Andělé není andělsky
čisté, je vykresleno jako obraz bídy, zoufalství,
drogového prokletí, tápání a lidského utrpení,
které se soustřeďují do komunity Lampa, po-

máhající lidem s psychickými problémy. Hudba
má ve filmu, kde si lidé často nerozumějí a neumějí spolu mluvit, své důležité místo; slovo
spasitelské uvedené v této souvislosti na obalu
DVD není zcela přiměřené - Ayerse nedokáže
spasit ani vyléčit, umožňuje mu však alespoň
přežít tím, že ho přivádí
k obrazu něčeho čistého
a krásného, co je nad námi
a co stojí za to hledat. Také
se zdá, že v poselství filmu
nacházíme podstatnější
momenty, a to v procesu
proměny hlavních postav
od uzavřenosti a nezájmu
k účasti, sdílení a pomoci,
ke konání, jež dává životu
smysl a naplňuje ho. A zde
se setkáváme i s vírou - třebaže u postav vnímanou
s různou intenzitou - která
„v těžkých chvílích udrží
nad vodou“ (Graham), posiluje, pozvedá nás a směřuje
vzhůru.
Film natočil v r. 2009 režisér Joy Wright (u nás je
znám hlavně filmem Pýcha a předsudek), trvá
109 minut a vychází ze stejnojmenné Lopezovy knihy z roku 2008. V hlavních rolích hrají
Jamie Foxx (Nathaniel Ayers) a Robert Downey
Jr (Steve Lopez). Film má český dabing (umožňuje ale také přehrát původní anglickou zvukovou verzi) a není vhodný pro děti do 12 let.
DVD je ve farní knihovně.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XV, číslo 2, únor 2016. 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, PhDr. Miroslav Jaročšák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka březnového čísla je ve středu 17. února 2016. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence únor
1.

Po

17.30

Za + Janu Kovářovou, + rodiče Machovy a za živou rodinu
Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

2.

Út

17.30

Za všechny ženy farnosti

4.

Čt

17.30

Za + Annu Žůrkovou, manžela a za celou živou rodinu

5.

Pá

17.30

Za + rodinu Vaškovu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

6.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

7.

Ne

9.00

Za farníky

8.

Po

17.30

Za + manžela, rodiče z obou stran a za Boží ochranu pro živou rodinu
POPELEČNÍ STŘEDA

10.

St

17.30

Za + Jarmilu a Josefa Žůrkovy a za staříčky z obou stran
Připomínka PANNY MARIE LURDSKÉ

11.

Čt

17.30

Za + rodiče Džigovy a za jejich dcery s rodinami

12.

Pá

17.30

Za Antonína Jiříčka a za celou živou i + rodinu

13.

So

17.30

Za + rodiče Novosadovy, Bělíčkovy, Holčákovy a za živou rodinu

14.

Ne

9.00

Za + Jana Mikulaštíka, manželku, jejich rodiče a sourozence
a za duše v očistci

15.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Kleslovu, Folkovu a Slámovu

18.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Kořenkovu a Konvalinovu

19.

Pá

17.30

Za + syna Martínka Janáče a za živou rodinu Janáčovu a Šafaříkovu

20.

So

17.30

Za + rodinu Kubíčkovu, syna Václava, rodiče z obou stran
s prosbou o požehnání pro celou rodinu

21.

Ne

9.00

Za + Karla Ryšavého, manželku, dceru a za duše v očistci
Svátek STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA

22.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Špaňhelovu, za + Františku Foretovu,
za + rodinu Divínovu a Rychlíkovu a za duše v očistci

25.

Čt

17.30

volné

26.

Pá

17.30

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

27.

So

17.30

Za farníky

28.

Ne

9.00

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

29.

Po

17.30

Za + rodiče Sláčíkovy, dceru a zetě s prosbou o pomoc
a ochranu Boží pro živou rodinu

