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úvodník
100. VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE
VE FATIMĚ
Maria, Matko Boží, oroduj za nás hříšníky a veď
nás po cestě, která vede do nebe.
Papež František
Milí přátelé,
letošní rok 2017 je významný mimo jiné také
tím, že si připomeneme 100. výročí Zjevení

nou hodinu. Lúcia popisovala zjevení Panny
Marie jako „jasnější než slunce, vyzařující paprsky světla jasnější a silnější než křišťálový
pohár naplněný jiskřivou vodou, kterým pronikají palčivé sluneční paprsky“. Podle Lúciiny
zprávy svěřila Panna Maria dětem tři tajemství, známá jako tři fatimská tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti

Panny Marie ve Fatimě. Od května do října
1917 prožívali tři malí pasáčci Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto zjevení Panny Marie v polích
doliny Iria u vísky Aljustrel nedaleko portugalského města Fatima. Tento zážitek se opakoval každého 13. dne v měsíci přibližně ve stej-

za spásu hříšníků. Nejnaléhavěji Panna Maria žádala děti, aby se každý den modlily růženec. Opakovaně zdůrazňovala, že růženec je
klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru.
V následujících měsících proudily do Fatimy
a Aljustrel tisíce lidí přitahovány zprávami
o zjeveních a zázracích.

Naplnění přání Panny Marie o skutky pokání
a modlitby růžence jsou aktuální i dnes. Při
událostech, které otřásají planetou, jasně vidíme, že jen Bůh může zasáhnout hlubinu
lidského srdce; jen jeho pokoj může lidstvu
znovu vrátit naději. On k nám obrací svoji tvář,
žehná nám, chrání nás a dává nám dar svého

pokoje. Je tedy třeba více než kdy jindy zahájit nový rok prosbou o tento Jeho tak drahocenný dar. A činíme tak na přímluvu Panny
Marie, Matky „Knížete pokoje“, která se neustále za nás přimlouvá.
K tomu Vám ze srdce žehná o. Josef

oznámení
ÚNOR
Ve čtvrtek 2. února je svátek Uvedení Páně
do chrámu. Mše svatá bude v 17:30. Příležitost
ke svátosti smíření od 16:00.
 Čtvrtek 2. února je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
 V pátek 3. února je nezávazná památka
sv. Blažeje, biskupa a učedníka. Tradiční svatoblažejské požehnání se bude udělovat po mši
svaté.
V pátek 3. února bude příležitost ke svátosti
smíření až od 17:00.
V sobotu 4. 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.
V pondělí 6. února po mši svaté bude informační schůzka k Farní evangelizační buňce.
 Na sobotu 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 17:00. Prosím, přivezte nemocné farníky na
tuto mši svatou. Další možnost bude na podzim.
farní zpravodaj / únor 2017

Ve čtvrtek 9. února bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
 V neděli 12. února bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
 V neděli 19. února se koná sbírka Haléř
sv. Petra.
 V neděli 19. února bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin večer chval.
 V neděli 26. února bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
Ve středu 1. března - Popeleční středa - začíná doba postní. Je to den přísného postu. Mše
svatá bude v 18:00.
POUŤ DO TAIZÉ 12. – 18. 2. 2017
Chtěl bych pozvat mladé naší farnosti (15-29
let) ke společné pouti. Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity,
kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se
zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu
a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než
sto bratří – katolíků i různých protestantských
vyznání – z více než pětadvaceti různých národů. Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. Bratři se živí pouze svou prací.
Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace.
Někteří z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.
Od konce padesátých let dvacátého století
mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachá/2

zí cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních
setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to
bratři z Taizé a navštěvují lidi v Africe, Severní
i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá
i velká setkání, která jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.
Přijímat druhé byla vždycky podstatná část života v Taizé. Týden co týden během celého
roku mladí lidé přicházejí ze všech zemí Evropy i z ostatních světadílů, aby se podíleli na setkáních, která se zaměřují na „vnitřní život a lidskou solidaritu“. Každý je pozván, aby se zapojil
do rytmu života komunity na jeden týden. Třikrát denně se účastnil společné modlitby s bratry, připojil se k lidem z ostatních zemí při společných setkáních, jídlech, malých diskusních
skupinkách i praktických úkolech.
Jak vypadá každodenní program?
Komunita Taizé od svého začátku směřovala
ke dvěma věcem: žít ve společenství s Bohem
skrze modlitbu a touhou stát se v lidské rodině
kvasem pokoje a důvěry.
Cesta do Taizé je pozvání k hledání společenství
s Bohem v modlitbě, zpěvu, tichu a rozjímání. Je
možné znovu objevit vnitřní pokoj, smysl života
a získat nové podněty.
Zážitek jednoduchého života, který sdílíme s
ostatními, nám připomíná, že naše každodenní
realita je místem, kde nás Kristus očekává.
Někteří mladí lidé hledají, jak celým svým životem následovat Krista. Pobyt v Taizé jim může
pomoci rozeznat, kterou cestou se dát. Další informace na http://www.taize.fr/cs
Typický den v Taizé
8:15 ranní modlitba, snídaně, 10:00 denní úvod
s bratrem komunity, po kterém následuje tiché
rozjímání nebo sdílení ve skupinkách, 12:20 polední modlitba, oběd, 14:00 nácvik zpěvu, během odpoledne: setkání v mezinárodních skupinkách nebo praktická pomoc, 17:15 svačina,
19:00 večeře, 20:30 večerní modlitba se zpěvy
v kostele a následně noční klid.
Co s sebou: spacák, bibli, tužku a papír
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Odjezd 12. 2. 8:45 od kostela ve Vizovicích
Návrat 18. 2. 23:00
Cena 3 200 Kč zahrnuje cestu, ubytování a jídlo
(v ceně není pojištění)
Přihlásit se můžete na favizovice@ado.cz
nebo osobně u o. Josefa do 5. 2. 2017.
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR SOBOTÍN
Ve dnech 29. 7. - 5. 8. 2017 se uskuteční letní
tábor pro děti od 1. do 9. třídy základní školy
na faře v Sobotíně. Cena tábora je 1500 Kč. Přihlášky jsou na webu farnosti či pod věží kostela. Vyplněné přihlášky se zálohou 500 Kč můžete donést buď Petru Štachovi (tel. 732 941 573),
nebo Aleně Kolaříkové ml. (tel. 739 741 064).
Prosíme, přihlaste děti co nejdříve, kapacita je
omezena.
Petr Štach
MLÁDEŽ VIZOVICKÉHO DĚKANÁTU
zve na tematické mše do farností vizovického
děkanátu (časy budou upřesněny):
24. 2. – Lukov - Diagnóza křesťan
31. 3. – Hvozdná - Kde čerpat do života? Hudba,
filmy, youtubeři?
28. 4. – Bratřejov - Rodiče to nechápou
26. 5. – Trnava - Máj – lásky čas
16. 6. – Štípa - B(b)oží prázdniny?
OREL
Měsíc únor bude letos v naší
orelské jednotě v duchu masopustu. Srdečně
všechny zveme na následující akce:
11. února proběhne na orlovně 2. ročník Orelského koštu slivovice. Vzorky slivovice, ale
i jiných pálenek, je nutné odevzdat do 10. února Štěpánu Žůrkovi nebo Antonu Angelovičovi. Vzorek 0,5 litru musí obsahovat jméno, druh
a ročník pálenky. Startovné je stejné jako vloni
100 Kč za osobu - soutěžícího.
V sobotu 25. února od 15 hodin bude orlovna patřit všem dětem a jejich rodičům, vypukne totiž tradiční Dětský karneval. Těšit se opět
můžete na tanec, hry, soutěže, dětskou tombowww.farnostvizovice.cz

lu a drobné občerstvení. Dary do dětské tomboly můžete odevzdat do čtvrtka 23. února Alžbětě Doležalové.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny své
členy a příznivce na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 26. února
od 14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen
zhodnotit rok 2016 a naplánovat rok 2017, ale
i posedět a povykládat si při končinovém posezení, které bude po schůzi následovat.
Z župních a ústředních akcí:
4. 2. Běžecké lyžování na Ploštině
11. 2. Orelský slavíček v Domaníně - soutěž
ve zpěvu jednotlivců
25. 2. Ústřední ples v Ratíškovicích
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR

Aby křesťanské rodiny s láskou vítaly
každé dítě a aby obklopily láskou
přestárlé a nemocné.
CENTRUM PRO RODINU
Tříkrálová sbírka - poděkování
V sobotu 7. 1. proběhla v našem
městě, v Lutonině, Uble, Lhotsku
a Zádveřicích Tříkrálová sbírka,
kterou vyhlásila Charita ČR. Centrum pro rodinu zorganizovalo průběh sbírky v jednotlivých
obcích. Jak si možná vzpomínáte, bylo toto sobotní ráno obzvláště mrazivé. Mnohde teploměr ukazoval -20°C. A tak jsem „trnula“, jestli dorazí děti – koledníci. Hodně malých koledníků
onemocnělo nebo je rodiče omluvili. Po ranním
hemžení, kdy si každý vedoucí zjistil trasu své
obchůzky a vybavil se potřebnými „dary“, se koledníci oblékli do tříkrálových kostýmů. V kostele se jednotlivé skupinky vyfotily a obdržely
poslední pokyny. Chtěla bych poděkovat všem
odvážným rodičům, kteří pustili své děti na koledu, a také všem vedoucím. Přes velkou zimu,
kdy ani teplé boty, bundy a rukavice moc nepofarní zpravodaj / únor 2017

máhaly, měli všichni radost v srdci, kterou předávali v domech, které navštívili. Velké poděkování patří také panu fotografovi Jiřímu Oškerovi
a jeho ženě Vlaďce za focení skupinek koledníků.
Pán Bůh zaplať všem, kdo jste přispěli do kasiček, které po rozpečetění na Městském úřadě
vynesly 162 406 Kč. Peníze budou použity prostřednictvím Charity pro všechny potřebné.
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová
Každou středu od 15,30 do 16,30 zveme děti
na Tvořivou dílničku do učebny na faru. Cena
je 15 Kč/dílnička nebo 200 Kč na pololetí.
Ve čtvrtek probíhá Klub maminek na orlovně,
nyní v době velkých mrazů se scházíme na faře
v knihovně. Vždy od 8,30 do 10,30 (11 h)
Láska je darem pro druhého. Proto zveme
všechny manžele, mladší či starší, (v rámci
Národního týdne manželství) na PŘEDVALENTÝNSKÉ SETKÁNÍ, které se uskuteční v sobotu
11. února na faře ve Vizovicích. Můžete se těšit na zajímavou videopřednášku M. Gungora,
na různé dobroty i malé překvapení. Těší se
na Vás pracovnice Centra pro rodinu Vizovice.
Kontakt: H. Radoňová, 604 218 211
Na středu 15. 2. bude připraven pro děti
na orlovně Prázdninový den od 8 do 15 h.
Více informací na plakátku na nástěnce pod
věží. Děti se můžou zapisovat na připravený papír pod věží kostela. Na další dny 16. a 17. 2. je
možné děti přihlásit na prázdninový program
od 7,30 do 15,30 h, který bude podle počtu přihlášených na orlovně nebo v přízemí fary. Přihlášky budou na webu Cpr.
V měsíci únoru proběhne také bazárek oblečení. Více informací bude na plakátku na nástěnce Centra.
Všechny informace budou na webu Centra:
http://www.vizovice.dcpr.cz/
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blahoprání
16. února slaví své 61. narozeniny P. Mgr. Antonín Basler
(1990/99)
16. února slaví své 35. narozeniny Ing. Marek Mikulaštík
(řeholní bohoslovec studující v Římě)
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

aktuálne
POZVÁNÍ DO FARNÍ EVANGELIZAČNÍ
BUŇKY VE VIZOVICÍCH
Farní evangelizační buňka (FEB) je malá skupina věřících, kteří touží po prohloubení vztahu
k Bohu, k sobě a k bližním. Tvoří ji 4 - 12 osob.
Při jejím růstu, který též patří k poslání buňky,
se dělí a vznikají buňky nové. Malé společenství na rozdíl od velkého v kostele při bohoslužbách může být prostorem k budování konkrétních vztahů, ke sdílení a společnému růstu
ve víře a službě lidem kolem nás (modlitbou,
svědectvím života, konkrétní pomocí …).
Zakládání FEB vychází z výzvy II. vatikánského
koncilu a posledních papežů. Bl. Pavel VI. zdůrazňoval, že církev existuje tehdy, když evangelizuje. Pokud neevangelizuje, není to církev.
Sv. Jan Pavel II. mluvil o nutnosti „nové evangelizace“.
Setkávání FEB probíhá každý týden v domácnosti někoho z buňky a trvá asi 1,5 hod. Má
svůj konkrétní program: modlitba a zpěv chval,
sdílení o Ježíšově působení v mém životě, katecheze s následným sdílením nebo společná
meditace nad Písmem sv., přímluvná modlitba.
Vztahy v buňce vyžadují absolutní svobodu, toleranci a diskrétnost. Lidsky je to nemožné, ale
v Duchu sv. je možné všechno!!! Proto je důležité nejdříve obrácení a evangelizace nás samých, teprve potom lidí v prostředí, ve kterém
žijeme.
/5

FEB není hnutí, ale konkrétní společenství, které slouží farnosti. Rozvoj FEB v jednotlivých
farnostech podporuje a doporučuje i arcibiskup Jan Graubner, kterému leží na srdci oživení
a evangelizační působení farností.
Základy FEB položil americký kněz P. Michael Eivers, který ve své farnosti na Floridě rozvinul metodu „domácích buněk“. Jím se v r. 1987
inspiroval milánský kněz P. Pigi Perini, který
v průběhu několika let vytvořil mezinárodní organizaci. V r. 2009 byl systém FEB schválen Pontifikální radou pro laiky a vřele doporučen celé
církvi.
V ČR zastřešuje FEB P. Vojtěch Koukal z Komunity blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
Dovolte mi osobní svědectví:
Delší dobu jsem vnímala potřebu nějakého
modlitebního společenství ve Vizovicích, které
by bylo pro každého, kdo by měl zájem. Minulý rok ve dnech 18. – 20. listopadu se v Kongresovém centru ve Zlíně uskutečnila Konference
o evangelizaci. Četla jsem pozvánku, ale nijak
mě osobně nezaujala. Až když mě oslovilo víc
lidí a já jsem stále neměla na ten víkend žádný program, což se mi téměř nestává, rozhodla jsem se konference zúčastnit. Když se zde
mluvilo o FEB, zablikala ve mně nějaká kontrolka: to je ono. To jsem ještě netušila, že jedna z mých neteří patří do FEB v Olomouci. Vywww.farnostvizovice.cz

právěla o ní s velkým nadšením a pozvala mě
„na zkušenou“. Návštěvu jsem s radostí a nadšením uskutečnila, na závěr setkání poprosila
všechny o přímluvnou modlitbu za FEB ve Vizovicích. To už jsem věděla, že náš pan děkan
otec Josef dává vzniku FEB ve Vizovicích „zelenou“. Jsem vděčná Bohu za toto pozvání a těším se na společný růst v poznání a lásce k Bohu
i bližním…
Na závěr myšlenka papeže Františka z promluvy k účastníkům 1. světového setkání FEB
v Římě 5. 9. 2015: „Přijímejte všechny a nesuďte
nikoho, protože církev je otcovský dům, který
je otevřen všem, dobrým i zlým, je v něm místo
pro všechny. Stále dosvědčujte něhu Boha Otce
a jeho blízkost každému, zejména tomu, kdo je
nejslabší a sám.“
Více o FEB najdete na webových stránkách Komunity blahoslavenství v Dolanech: http://
evangelizacnibunky.cz/
Zájemci o další informace o FEB jsou zváni
v pondělí 6. 2. po mši sv. na faru ve Vizovicích
nebo se mohou obracet na otce Josefa nebo
na mě (tel. 731 621 234).
Zdislava Tělupilová
EKONOMICKÁ RADA INFORMUJE
Příjmy a výdaje Římskokatolické farnosti Vizovice v roce 2016.
Příjmy:
sbírky

565 041

dary

188 919

nájmy
dotace od Města
Vizovice
ostatní příjmy
celkem

farní zpravodaj / únor 2017

90 366
230 000
8 426
1 082 752

Hlavní výdaje:
energie

166 812

oprava chodníků vč.
opěrné zdi

210 984

oprava místnosti
na setkávání

232 541

ostatní opravy a udržování
majetku

96 305

bohoslužebné výdaje,
katechetické pomůcky

51 716

odeslané sbírky a příspěvky

153 507

ostatní výdaje na provoz
a hlavní činnost

87 283

drobný hmotný majetek

76 425

celkem

1 075 573

STRUČNĚ O KOMUNITNÍM CENTRU
Jak bylo řečeno v jednom z podzimních vydání Farního zpravodaje, stojí před naší farností
mimo jiné i rozhodnutí, co se stavbami hospodářských budov farního dvora. Především stavby v horní části dvora jsou ve špatném technickém stavu a statik doporučil jejich demolici.
Oprava by byla náročná a nerozšířila by možnosti využití. Skladovacích prostor tohoto charakteru má farnost dostatek, a tak např. stávající
stodola je používána především jako skladiště
více méně nepotřebných věcí. Rovněž zbourání
budov bez náhrady se jeví jako nevhodné, protože by tím byl necitlivě narušen stávající uzavřený charakter farního dvora. Jako nejvhodnější se tedy zdá zbourání části stávajících
stavení a jejich nahrazení novou stavbou, která by splňovala moderní technické standardy
a byla by přínosem jak pro farnost, tak pro obyvatele města. Přitom je třeba akceptovat požadavek památkové péče, že nová stavba musí respektovat půdorys a výšku stávajících staveb.
Nám všem je zřejmé, že naplnění takového úko/6

lu je finančně náročné, není v možnostech běžného hospodaření naší farnosti. Bez cizí pomoci je tedy nesplnitelné. Proto farnost na podzim
loňského roku zpracovala a podala žádost o dotaci z veřejných zdrojů. Konkrétně do programu, který je určen pro výstavbu tzv. komunitních center. To jest míst, která slouží veřejnosti
jak pro setkávání a nejrůznější volnočasové aktivity, tak rovněž pro vzájemnou pomoc mezi
bližními a pomoc těm, kteří se z nejrůznějších
důvodů ocitli mezi potřebnými a nemají možnost či schopnost pomoci si sami. Máme za to,
že takové zařízení nám dosud chybí a jeho zřízením by farnost prospěla sobě, městu, jehož je
součástí, a především jeho obyvatelům.
Pokud farnost se svou žádostí uspěje, bude
část hospodářských budov nahrazena výstavbou novou, která umožní naplnit všechny výše
uvedené aktivity. Současně se otevřou i další
možnosti, jako např. přesun současných aktivit
farnosti do prostor centra v případě nutnosti rekonstrukce fary, která je rovněž ve zhoršeném
stavu např. vlivem vlhkosti. Na základě žádosti podpořilo výstavbu komunitního centra rov-

něž město Vizovice příslibem finanční podpory
na dofinancování centra v případě získání dotace na jeho výstavbu. V této věci byl osloven rovněž Zlínský kraj.
Aby provozování centra nezatížilo farnost dalšími náklady na provoz, je navržená stavba nízkoenergetická. Jsou však hledány i další možnosti,
jak ji doplnit o provozování dotovaného energetického zdroje (např. kogenerační jednotky),
který by sloužil nejen centru, ale např. i kostelu
a faře, a pomohl by zlepšit rovněž jejich tepelnou pohodu.
O získání dotace dosud není rozhodnuto, ale situace vypadá nadějně. Věříme, že farníci uvedené dílo podpoří, stejně jako již učinilo vedení našeho města.
Dále byly diskutovány další věci týkající se našeho farního společenství. Rozhodnuto však
bylo jen o nutnosti zadání zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci
elektroinstalace kostela. Ta se jeví jako bezpodmínečně nutná a současně jako základ všech
dalších následných prací, jako je např. výmalba.
Za ekonomickou radu Libor Vašek

ohlédnutí

Děti ze školy a školky přišly 6. ledna dopoledne do našeho kostela na Tříkrálové povídání.
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Novomanželská vánočka aneb Setkání mladých manželských párů 4. 12. na faře ve Vizovicích. Povídalo se při
punči o přípravách na první společné Vánoce a všichni si zkusili upéct první skutečnou manželskou vánočku.
farní zpravodaj / únor 2017
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Farní Silvestr se tentokrát nesl ve filmovém duchu. Děkujeme všem, kteří podíleli na jeho organizaci.“

vzdelávání
KDO JSOU POMOCNÍCI
V NOUZI?
Pomocníci v nouzi je skupina čtrnácti svatých uctívaných v římskokatolické
církvi proto, že modlitba k nim je považována
za zvlášť účinnou, zejména pokud jde o rozmanité choroby.
Tradice jejich uctívání pochází ze 14. století z oblasti
dnešního Německa (tam
je také nejživější) a vznikla
v souvislosti s dobovou epidemií, zřejmě morovou.
/9

Všichni z nich, vyjma svatého
Jiljí, byli mučedníci a jsou připomínáni 8. srpna (nepatří k oficiálním svátkům).
Jsou to především tři panny:
Barbora (proti horečce a náhlé
smrti, pomocnice umírajících),
Margareta (=Markéta) z Antiochie (ochranitelka při porodu,
pomocnice proti neplodnosti)
a Kateřina Alexandrijská (při
migréně, pomocnice umírajících, proti náhlé smrti); tři biskupové: Dionýsius (=Diviš)
z Paříže (proti bolestem hlavy
a vzteklině), Erasmus (=Elmo;
www.farnostvizovice.cz

proti zažívacím potížím a při porodu) a Blažej (proti nemocem krku, ochránce domácích
zvířat); dále Agát (=Achác, Achat; při zoufalství, těžké chorobě, v bezvýchodné situaci),
Jiří (proti pokušení, při horečce, pomocník
skautů), Eustach (proti rodinným svárům), lékař Pantaleon (lékařů, proti rakovině a tuber-

kulóze), Vít (proti epilepsii, blesku a pomocník mládeže), Kryštof (proti moru, ochránce
na cestách, proti nečasu), jáhen Kyriak (=Cyriak; proti pokušení) a Jiljí (proti moru,
za dobrou zpověď, pomocník invalidů a žebráků).

svetec mesíce
SVATÝ BLAŽEJ
biskup, mučedník, uváděn též jako patron
lékařů (u nás méně běžné) a řady profesí
(např. vlnařů, obuvníků, krejčích, tkalců,
zedníků či pekařů); je vzýván proti bolestem v krku, kašli, krvácení a nemocem měchýře; přímluvce za dobré počasí; svátek
v katolické církvi slaven 3. února
Jak bývá časté u těch, kdo žili v prvních stoletích po Kristu, o Blažejovi nemáme dostatek hodnověrných zpráv. Neznáme přesné datum jeho narození, známe jen
místo: Sebasteia (dnes Sivas)
ve středním Turecku; zemřel
roku 316. K jeho životu se vztahuje několik legend. Píše se
v nich, že působil jako lékař, jehož četné zázraky přitahovaly
nemocné toužící zbavit se chorob těla i duše. Uzdravoval prý
i zvířata. Jisté ale je, že se stal
biskupem a působil slovem
i příkladem, svými ctnostmi
a svatostí života. Když r. 316
Agricola, místodržící Kappadokie a historické Malé Arménie (obě na území dnešního Turecka), začal na popud císaře Licinia
(žil asi 263–325) pronásledovat křesťany, byl
farní zpravodaj / únor 2017

Blažej uvržen do žaláře a po krutém mučení sťat. Až do konce se prý modlil k Ježíši a obhajoval víru. Na dobu, kdy byl vězněn, se váže také legenda, že modlitbou
zachránil vězněného chlapce, kterému uvízla
v krku rybí kost. První zmínky o Blažejovi se objevují v textech z pomezí 5. a 6. stol. a je v nich
vzýván při odstraňování předmětů uvízlých
v krku. Ve středověku byl Blažej jeden z nejoblíbenějších světců a je jeden z 14 pomocníků
v nouzi.
Již od 12. století existovala modlitba k Blažeji
proti otokům hrdla; tzv. svatoblažejské požehnání existuje asi od 16.
století. Dříve se žehnávalo
dvěma zkříženými posvěcenými svícemi (stále běžné
např. v sousedním Polsku)
u krku věřícího nebo nad
jeho hlavou, dnes se spíše
spoléhá na sílu modlitby.
V dřívějších dobách se světily a obětovaly svatoblažejské svíce, žehnalo se se víno,
jablka voda, víno a chléb.
Předměty nejčastěji spojené
se sv. Blažejem jsou vosk,
svíce a železné hřebeny (odkazující k jeho mučení). Někdy je zobrazován v jeskyni se zvířaty.
PhDr. Miroslav Jaroščák
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predstavujeme
TIP NA FILM, MOŽNÁ I KNIHU
Do našich kin přichází nový film známého režiséra Martina Scorseseho Mlčení. Jde o příběh odehrávající se v Japonsku, pro Evropany
raného novověku exotické a tajuplné zemi,
jež od objevení lákala křesťanské misionáře
toužící šířit i zde slovo Boží. Jako první přistál
u jeho břehů r. 1549 jezuita František Xaverský.
Po něm přišli další misionáři Tovaryšstva i jiných
řádů se stejným cílem. Nejdříve byli přijímáni se
sympatiemi, ale s rychle rostoucím počtem věřících křesťanů se jim společnost začala uzavírat
a narůstala nervozita a nevraživost buddhistických kněží i místních despotických vládců. Situace se dramaticky zhoršila kolem r. 1590, kdy
místní úřady křesťanství oficiálně zakázaly. Cizí
šiřitelé křesťanství byli vypovězeni a následovalo období dlouhého a krutého pronásledování křesťanů (připomeňme jen mučednickou
smrt Pavla Mikiho a jeho druhů r. 1597; svátek
6. února).
A právě do časů krátce po tomto zlomovém
momentě je zasazen příběh jezuitských misionářů Mlčení. Scénář vychází ze stejnojmenného románu z r. 1966, jehož autorem je japonský spisovatel Šúsaku Endó (1923-1996).
Endó, sám křesťanský konvertita, vnášel pocity vyřazenosti a osamocenosti i do svých postav. V Japonsku, kde i v současnosti představují křesťané jen asi 2 % všech věřících, byla
jeho kniha přijata značně kriticky, dokonce
i většinou japonských katolíků. Mlčení bývá sice
označováno za román historický, ale jeho vazby
na současnost jsou nepřehlédnutelné. Už
5 let po jeho vzniku byl podle něj natočen film,

u Scorseseho však od záměru k realizaci uplynulo bezmála 30 let! Režisér, který se sám na počátku dospělosti chtěl stát knězem, v této souvislosti mluvil o posedlosti. Nešlo tedy o volbu
náhodnou, snadnou ani pomíjivou. Natáčení se
zúčastnil i poradce z řad jezuitů James Martin
a představitelé obou hlavních rolí Andrew Garfield a Adam Driver strávili dokonce nějaký čas
přípravy na své role v školicím středisku Tovaryšstva ve Walesu.
Film byl v předpremiéře promítán kněžím
ve Vatikánu a Scorsese byl 30. listopadu přijat
na soukromou audienci i papežem Františkem.
Jak blízké toto téma Františkovi je, dokazují
i jeho slova, že se sám kdysi chtěl stát katolickým misionářem v Japonsku.
A tak od 16. února, kdy bude film mít u nás
premiéru, můžeme posoudit, zda a jak poselství Mlčení může inspirovat i nás. Nemusíme
se přitom dostat do takové mezní situace jako
postavy příběhu, ale přesto otázky, jež se jim
stále vracejí, si určitě klademe i my. Jak silná je
naše víra, co jsme pro ni schopni obětovat a jak
mluví či mlčí Bůh v našich životech.
Srovnání knihy s filmovým ztvárněním prakticky vždy vzbuzuje diskuse o tom, která verze
je zdařilejší. Ten, kdo bude chtít obě porovnat,
má možnost. Český překlad Libuše Boháčkové
vyšel už v r. 1987 v nakladatelství Vyšehrad,
edice je však už - pomineme-li knihovny - nedostupná. Potěšující ale je, že totéž nakladatelství
na konci února vydává knihu v druhém vydání,
prakticky současně s uvedením Mlčení do kin.
PhDr. Miroslav Jaroščák
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intence únor
Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
2.

Čt

17.30
Za všechny ženy farnosti

3.

Pá

17.30 Za živou a + rodinu Daňkovu a Červenkovu

4

So

17.30 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

5

Ne

6.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Baluskovu s prosbou o ochranu Panny Marie
a za duše v očistci

9.

Čt

17.30

Za + Antonína Straku k nedožitým 80. narozeninám,
jeho syna Miroslava, rodiče a živou rodinu

10.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Florjančičovu, Drábkovu, Františákovu,
Kadlovu a za duše v očistci

9.00 Za + rodiče Žigovy a jejich dcery s rodinami

Připomínka PANNY MARIE LURDSKÉ
11.

So

17.30 Za + rodiče Outratovy, syna, zetě, rodinu Františákovu
a za živou rodinu

12.

Ne

13.

Po

17.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

16.

Čt

17.30

Za + rodiče, sestru, dva bratry a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu

17.

Pá

17.30 Za + syna Martínka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

18.

So

17.30

19.

Ne

20.

Po

17.30 Za + Karla Bečicu, rodiče a za živou rodinu

23.

Čt

17.30 Za + P. Josefa Pekárka, SDB a ostatní kněze vizovského děkanátu

24.

Pá

17.30

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

25.

So

17.30

Za + Bohumila a Václava Nesvadbu, rodiče z obou stran,
za + Cecílii Březíkovou a za živou rodinu

26.

Ne

27.

Po

9.00 Za + rodiče Mikulaštíkovy, živou rodinu a za duše v očistci

Za rodinu Bělíčkovu, Novosadovu, Holčákovu s prosbou o Boží
požehnání a za duše v očistci

9.00 Za + Zdeňka Glűcka, bratra a rodiče Glűckovy

9.00 Za + Zdeňka Glűcka za živou i + rodinu Glűckovu
17.30 Za + Annu Žůrkovou, manžela a za živou rodinu

