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úvodník
SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Papež František oznámil v pátek 13. března
2015 slavení nového mimořádného Svatého
roku. Jubileum milosrdenství bude zahájeno
otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice

o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016.
„Toto je čas milosrdenství. Je důležité, aby ho
laičtí věřící prožívali a vnášeli do různých oblastí společnosti,“ uvedl papež František. Jubileum ohlásil ve výroční den svého zvolení za nástupce sv. Petra a v průběhu kající bohoslužby

v rámci akce 24 hodin pro Pána. Od pátečního
večera byly při této akci na celém světě otevřeny řady kostelů, které nabízely možnost přijetí svátosti smíření. Tématem letošního ročníku
akce bylo právě Boží milosrdenství.
„Často jsem přemýšlel, jak může církev více poukázat na své poslání být svědkem milosrdenství. Je to cesta, jež začíná duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl vyhlásit mimořádné
jubileum, v jehož středu bude milosrdenství.
Bude to Svatý rok milosrdenství. Chceme jej
prožívat ve světle Pánova slova: Buďte milosrdní jako Otec,“ řekl papež během páteční bohoslužby.
Zahájení jubilea proběhne o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince.
V tyto dny se bude zároveň připomínat 50. výročí uzavření II. vatikánského koncilu. Jubileum
tak má dát církvi nový impuls v uskutečňování
koncilního díla. Zakončení Svatého roku je pak
naplánované na 20. listopadu 2016. Během jubilea budou nedělní texty liturgického mezidobí
brány z evangelia sv. Lukáše, jenž je nazýván
„apoštolem milosrdenství“. Básník Dante charakterizuje sv. Lukáše jako „písaře Kristovy mírnosti“. K nejznámějším textům evangelisty patří
podobenství o ztracené ovci, o ztracené minci
a o milosrdném otci (Lk 15).
Slavnostní vyhlášení jubilea přečtením buly
proběhne u Svaté brány vatikánské baziliky
v Neděli Božího milosrdenství (12. dubna). Svatá
brána se nachází ve čtyřech římských bazilikách
a bývá otevřená pouze během Svatých roků.
V jinou dobu bývá zazděná. Otevření Svaté

brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné cesty“ ke spáse.
Jubilejní rok byl ve Starém zákoně vyhlašován
každých 50 let. V tomto období byla dávána
svoboda otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Jak uvedl Jan Pavel II., „podle zákona Izraele spočívala spravedlnost především
v ochraně slabých.“ Katolická církev započala
tradici Svatých roků za papeže Bonifáce VIII.
v roce 1300. Hlava katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období jednou za sto let.
Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno
každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace. Dosud bylo slaveno 26 řádných Svatých roků, poslední z nich proběhl v roce 2000.

Od 16. století se začala vyhlašovat také mimořádná jubilea, která měla zdůraznit události
zvláštního významu. Posledními takovými byl
rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 1983 (1950
let od Vykoupení).
Církev dala starozákonnímu jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah s Bohem i s druhými lidmi.
Skrze nové jubileum chce papež František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha,
který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“.
Převzato z webu Arcibiskupství olomouckého

oznámení
DUBEN
 Čtvrtek 2. dubna je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
 Od pátku 3. dubna do soboty 11. dubna
se můžeme modlit novénu k Božímu milosrdenství.
 Na Velký pátek a po celou Bílou sobotu
bude možné přispět do pokladničky na Boží
hrob v Jeruzalémě.
 Hlídání Božího hrobu na Bílou sobotu se
bude zajišťovat tradičně dle rozpisu ulic našeho města. Zapisujte se do příslušných kolonek.
V neděli 5. dubna se budou při mši svaté žehnat pokrmy. Sbírka z této neděle bude zaslána
na kněžský seminář v Olomouci.
 V pondělí 6. dubna bude v našem kostele
mše svaté mimořádně již v 7:30.
V neděli 12. dubna bude v 15 hodin v kostele pobožnost Božího milosrdenství.
V pondělí 13. dubna bude na faře od 18:30
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
Ve čtvrtek 16. dubna bude od 18:15 na faře
setkání pastorační rady farnosti.
farní zpravodaj / duben 2015

V neděli 19. dubna bude sbírka na potřeby
farnosti.
 V neděli 19. dubna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
Ve čtvrtek 23. dubna pořádá ČKA Vizovice
od 18 hodin v kavárně KD ve Vizovicích přednášku novináře a překladatele Libora Dvořáka
s názvem „Evropa 70 let po světové válce“.
 Na neděli 26. dubna vyhlásil otec arcibiskup Jan Graubner pro všechny farnosti sbírku
na křesťanská média.
V pondělí 27. dubna se uskuteční od 18 hodin na orlovně v Kašavě setkání všech členů
pastoračních a ekonomických rad farností našeho děkanátu s otcem arcibiskupem Janem.
CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci
dubnu každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 na orlovně.
Vždy v pondělí od 15:00 do 16:30 se koná
na faře HERNA PRO DĚTI (děti můžou v tomto
čase využít na faře stolní hry, hračky v dětském
koutku, ping-pong, „kalčo“).
Každé úterý od 19 hodin probíhá na faře
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v knihovně MODLITBA MATEK. Maminky, pokud byste se chtěly zapojit, jste vítány.
Pravidelně ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 se konají DÍLNIČKY PRO DĚTI (v učebně na faře
nebo na orlovně; vždy bude upřesněno; termín
konání 9. 4., 16. 4., 23. 4. a 30. 4.).
Setkání manželů se uskuteční v tradičním termínu - poslední pátek v měsíci, tentokrát v pátek 24. dubna - od 19:30 na faře.
Letní prázdninové dny se uskuteční v termínu
7., 8., 9. a 10. 7. Ve dnech 1., 2. a 3. 7. bude pro
děti zajištěn pouze dopolední program s různými výlety. Přihlášky budou na stolku pod věží
od začátku měsíce května.
Kompletní program najdete na webu http://
www.vizovice.dcpr.cz nebo také na naší nástěnce pod věží.
POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
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OREL JEDNOTA VIZOVICE
Srdečně zveme všechny na Turistický pochod
ze série Jarního putování, který se uskuteční
v sobotu 11. dubna. Prezence všech účastníků proběhne od 8 do 10 hodin na orlovně. Vydat se můžete na 4km trasu směrem na Šibenice určenou pro rodiče s dětmi nebo na 13km
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trasu, která vede přes Chladnou studnu a Lhotsko, pro zdatnější turisty. Pojďte s námi objevovat krásy jarní přírody!
Všechny děti, které by se ještě chtěly zapojit
do výtvarné soutěže Moje budoucí povolání, mohou svůj obrázek odevzdat do 11. dubna
Alžbětě Doležalové.
V neděli 12. dubna od 18:30 můžete na orlovně v rámci festivalu Jeden svět zhlédnout dokumentární film Prachy v prachu.
V sobotu 25. dubna se v Pitíně uskuteční turistický pochod Pitínský škrpál.
V neděli 3. května jste všichni zváni do Kašavy
na Orelský den župy Velehradské.
Hledáme ochotné pomocníky, kteří by pomáhali dětem při Dílničce k svátku maminek,
která proběhne v sobotu 9. května od 13:30
na orlovně. Dobrovolníci, hlaste se Alžbětě Doležalové.
Podrobnější informace ke všem akcím najdete na webu www.orelvizovice.cz nebo v orelské
nástěnce.
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě byl
před několika lety postaven poutní kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny. Pravidelně se
zde konají poutě na třetí sobotu v měsíci. Hlavní pouť se koná na svátek Božího milosrdenství,
letos v neděli 12. dubna, a na svátek sv. Faustyny Kowalské, letos v neděli 4. října. Všechny informace o tomto poutním místě naleznete na
adrese www.slavkovice.cz
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ŽENY
Duchovní obnova pro ženy se s. Veronikou
Katarínou Barátovou se uskuteční v sobotu
18. dubna ve Velkém kině ve Zlíně. Téma obnovy bude: “V mých očích jsi drahá a vzácná“. Sestra Veronika Katarína Barátová pochází
ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně.
Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, nyní žije v Dolanech u Olomouce. Teowww.farnostvizovice.cz

logii studovala v Olomouci a na Teresianu
v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede
duchovní obnovy a semináře na různá témata
duchovního života.
Kompletní program obnovy včetně kontaktů pro přihlášení a dalších informací naleznete na adrese www.duchovniobnova.cz. Obnovu
pořádá nadační fond CREDO CZ ve spolupráci
s farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI
Letní tábor pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ pořádaný každoročně mládeží naší farnosti se uskuteční od soboty 1. srpna do soboty 8. srpna
na táborové základně Severka u Buchlovic.
Cena: 1600 Kč.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
U příležitosti letošních oslav státního svátku
ČR Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje byl vyhlášen v rámci Dnů lidí dobré vůle,
10. ročník výtvarné soutěže pro všechny děti
od 3 do 11 let (MŠ + 1. - 5. třída ZŠ + ZUŠ) Cestou dvou bratří. Výtvarné práce je třeba zaslat
do 22. května. Vyhlášení výsledků proběhne
4. července na Velehradě. Všechny informace
k soutěži i k programu Dnů lidí dobré vůle naleznete na adrese www.velehrad.eu
POZVÁNÍ DO PORADNY
PRO ŽENY A DÍVKY
Známe to všichni. Stres,
uspěchaná doba, vysoké nároky v práci a k tomu někdy
také problémy v rodině. Čas na komunikaci nám
příliš nezbývá. O to více nás může náš problém
trápit. Ne nadarmo se praví, že sdílená starost,
je poloviční starost. Na tomto životním principu staví také Poradna pro ženy a dívky ve Zlíně. Její pracovnice by Vás rády pozvaly třeba jen
na povídání o tom, co vás teď nejvíce trápí. Zdá
se vám to banální? Ba naopak. Ze zkušenosti
víme, že ostych je tou první překážkou na cesfarní zpravodaj / duben 2015

tě k řešení potíží. Nebojte se proto přijít ani vy.
Naše služba odborného sociálního poradenství vám pomůže zpřehlednit a ujasnit si nároky na sociální dávky, na které byste ve své situaci mohli dosáhnout. V oblasti rodinného práva
vám pomůžeme se sepsáním návrhů na soud
a vysvětlíme, jak může celý soudní proces probíhat. V případě potřeby také předáme kontakty na odborníky, kteří vám dále můžou pomoci. Pracovnice Poradny pro ženy a dívky rovněž
nabízí vztahové poradenství. Ze zkušenosti se
nám osvědčuje, že každá žena si potřebuje promluvit o svých vztazích s blízkými lidmi a nemusí přitom nutně jít jen o přítele či manžela.
Tam, kde se v běžném životě nedostává času
na přátelský rozhovor, v poradně je konzultace vždy uzpůsobena potřebám našich klientů.
Poradna pro ženy a dívky Zlín také na základě
ohlasů z let minulých znovuobnovila svůj projekt Sára – Klub pro ženy. Jde o pravidelné setkávání žen svobodných a nezadaných ve věku
kolem třiceti let, které si rády povídají o všem,
co je aktuálně zajímá. Tyto ženy spolu sdílejí své
životní příběhy, podporují se tam, kde je toho
zapotřebí. Klub Sára přináší podněty pro vznik
nových přátelství a zážitků, které se jen tak nezapomínají.
Více o klubu na www.klub-sara.webnode.cz
nebo na www.facebook.com/saraklubprozeny.
Další, avšak ne poslední službou, kterou zlínská poradna pro ženy nabízí, je krizová celostátní linka pro ženy a dívky na telefonním čísle
603 210 999. Tato linka funguje vždy v pondělí, středu a pátek od 8 do 20 hodin a je zpoplatněna dle běžného tarifu operátora volajícího.
Pracovnice na lince jsou připraveny poskytnout
oporu a naslouchat starostem malým i velkým.
Nebojte se ani svých obav či ostýchavých pocitů. Co se vám může zdát jako drobná starost či
hloupost, může časem narůst a stát se velmi závažným, nehledě na to, že každý z nás potřebuje své obavy sdílet.
Na závěr tohoto článku bychom vás rádi popro/4

sili o pomoc. Poskytujeme materiální pomoc
potřebným maminkám ve finanční tísni. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tuto službu v naší
poradně, bychom tímto chtěli požádat o darování kočárků, dětských dek, dětských postýlek,
jídelních stoliček či látkových plen. Děkujeme
všem, kteří nám a našim klientům pomáhají.
Poradna pro ženy a dívky Zlín: Divadelní 6, Zlín,
760 01, internetová adresa www.poradnazlin.
webnode.cz, tel. 577 222 626, mob. 603 213 838.
HLEDÁ SE VĚŘÍCÍ AU-PAIR DÍVKA
Jsme křesťanská rodina, bydlíme u Mnichova
a od září hledáme věřící au-pair dívku. Máme
pět dětí a po dobrých zkušenostech s našimi dvěma českými au-pair dívkami hledáme
na další rok dívku, která by nám v péči o ně byla
nápomocná. Otec rodiny je Němec a matka je
z Brna.
Děti: Nejstarší Jessi (11 let) je usměvavá a přátelská holčička s lehkým mentálním postižením, kterou si každý hned oblíbí. Dvojčata Olivia a Christian (4 roky) jsou velmi živé a hravé
děti. Naše další dvojčata jsou dvě malé dívenky Marie a Kateřina, kterým budou letos v říjnu 2 roky.
Potřebujeme od Tebe pomoc jak s dětmi (jít
na hřiště, číst knížku, zavést Jessi do sboru), tak
v domácnosti - úklid a prádlo. Pracovala bys
6 hodin denně - neděle máš volné. Potřebná je
flexibilita pracovních hodin podle aktuálních
potřeb naší rodiny. To znamená, že tě mohu
potřebovat 2 hodiny ráno, 2 hodiny odpoledne a 2 hodiny večer. Znalost němčiny není podmínkou - děti česky rozumí. Chci, abys s dětmi
mluvila česky, se mnou a mým mužem můžeš
mluvit německy, pokud se chceš zdokonalit
v jazyku. Ve volném čase můžeš navštěvovat
kurzy němčiny (úterý a pátek dopoledne), které Ti budeme hradit. Rozsáhlý sportovní oddíl
SV Lohhof (www.svlohhof.de) zde nabízí celou
škálu sportovních kurzů (volejbal, badminton,
tenis, plavaní a jiné), kde členství je velmi la/5

ciné. Měsíční kapesné je 310 Euro (u naší sousedky si naše nynější au-pair přivydělává 400450 Euro měsíčně venčením psa a úklidem, tuto
možnost máš taky). Máš u nás krásný pokojík
s veškerým techn. vybavením vč. PC s rychlým
internetem. Stravu máš zdarma - jíme jednoduše, většinou bezmasá jídla se spoustou čerstvé
zeleniny a ovoce. Budeme Ti také platit zdravotní pojištění a kurzy němčiny (50 Euro měsíčně). Uhradíme Ti polovinu cesty k nám. Zkušební doba pro obě strany je dva měsíce. Za každý
odpracovaný měsíc máš dva dny volna. Jezdíme do Brna třikrát do roka, takže se uvidíš s blízkými.
Město Unterschleißheim je spojeno s Mnichovem MHD. Je tu aktivní farnost s vyhlášeným sborem. Vedle nás jsou samá pole a 5 min.
od našeho domu je krásné jezero s čistou vodou, kam se celé město chodí rekreovat (kolečkové brusle a kolo tu máš k dispozici). Pokud
chceš s námi strávit jeden rok života a zároveň
poznat život v tak kulturním městě, jako je Mnichov, dej vědět na jeden z kontaktů níže uvedených.
Familie BIoch, Fastlingerring 164, Unterschleißheim, 85716, Deutschland,
tel. 0049.89.31859318 email: veronika.bloch@
gmail.com nebo mobil v ČR na moji sestru Marii
Sterzovou: 604 548 290.
NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
Arcibiskupství olomoucké hledá pracovníka
na obsazení pozice architekt Arcibiskupství olomouckého zaměstnaný na částečný pracovní
úvazek.
Požadavky: vysokoškolské vzdělání a praxe projektování v oboru architektura, orientace v oboru rekonstrukce památkových objektů
a restaurování uměleckých děl, znalost římskokatolické liturgie, znalost práce na PC, praxe
v projektování v programu AutoCad vítána,
znalost Stavebního zákona č.183/2006 Sb., řidičský průkaz skupiny B, schopnost jednání
www.farnostvizovice.cz

s lidmi, asertivita, organizační schopnost, tvořivost, kreativita, morální kredit a bezúhonnost,
křesťanská životní orientace a praxe, znalost církevních předpisů z oblasti sakrálních staveb vítána.
Náplň práce: architekt Arcibiskupství olomouckého vykonává odbornou poradní, konzultační
a schvalovací činnost z hlediska architektury
v oblasti návrhů liturgických prostorů, interiérů a oprav, rekonstrukcí a investic sakrálních
staveb (kostelů, kaplí a ostatních pastoračních
a kulturních církevních objektů), jakož i ostatních církevních provozních objektů, zařízení
a areálů. Ve své funkci využívá odborné expertízy Subkomise pro sakrální umění Arcibiskupství olomouckého, které je členem.
Místo výkonu práce (pracoviště): Olomouc,
Biskupské náměstí 2. Nástup: od 06/2015
Přihlášky k výběrovému řízení včetně motivačního dopisu, životopisu, kopií dokladů o vzdělání a praxi budou přijímány do 30. 4. 2015,
a to poštou nebo osobně na adresu: Arcibiskupství olomoucké, osobní oddělení, Wurmova 9, Olomouc, 771 01. Zasláním životopisu
uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro
účely příslušného výběrového řízení.
ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 2/15
Jaké jsou odlišnosti žen a mužů v prožívání duchovní roviny života? Co zakouší v kostelní lavi-

ci, jaké jsou jejich niterné potřeby? Čím se můžeme vzájemně doplňovat a inspirovat? Těmito
otázkami se zabývá nové číslo časopisu Rodinný život s tématem „Víra ženy, víra muže“. Dva
manželské páry v rozhovorech vypráví o hledání vhodného způsobu společné modlitby,
důslednosti a opouštění stereotypů. Svůj životní příběh přiblíží sestra Vincenta z kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kapucín bratr Radek. Oba se věnují práci
s mladými lidmi. P. Tomáš Holub nabízí podněty
ke společné modlitbě manželů. Zve k pomalému kráčení a vzájemné ohleduplnosti v této
intimní oblasti života. Z odpovědí na anketní otázku se dovíte, kdy nejvíce vnímáme Boží
blízkost. Další kapitola Babiččiny teologie je pozváním k velikonoční reflexi. Tančit v kostele
může být tou nejkrásnější modlitbou – začtěte
se do povídání anděla Cherubína. Příběh pana
Nágla oceňuje ženy a jejich ochraňující lásku.
V časopise nechybí pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc,
voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC DUBEN
Aby dobrý život a příklad zasvěcených osob
byl pro druhé vzorem k následování Krista.

20. dubna oslaví 44. narozeninyP. Mgr. Miroslav Kazimierz
(pastorační praxe 1994/95)
25. dubna oslaví svátek Ing. Marek Mikulaštík
(řeholní bohoslovec studující v Římě)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí a darů Ducha svatého.
Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.
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poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
K XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015
„Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha. „ (Mt 5,8)
Drazí mladí,
pokračujeme v naší duchovní pouti směřující do Krakova, kde se v červenci 2016 uskuteční příští mezinárodní setkání Světového dne
mládeže. Jako vodítko na naší cestě jsme zvolili evangelijní blahoslavenství. V loňském roce
jsme se zamýšleli nad blahoslavenstvím „chudí
v duchu“, jež v širším kontextu patří do „horského kázání“. Spolu jsme odhalili převratný význam blahoslavenství a Ježíšovu naléhavou výzvu odvážně se angažovat při dobrodružném
hledání štěstí. Letos se budeme zabývat šestým
blahoslavenstvím: „Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8).
1. Touha po štěstí
V tomto Ježíšově prvním velkém kázání se
slovo blahoslavení, neboli šťastní, objevuje devětkrát (srov. Mt 5,1-12). Podobá se refrénu
a připomíná nám Pánovo volání procházet
spolu s ním cestu, která je navzdory všem problémům cestou pravého štěstí.
Ano, drazí mladí, hledání štěstí je přirozené pro
všechny lidi každé doby a každého věku. Bůh
vložil do srdce každého muže a ženy hlubokou touhu po štěstí, po plnosti. Všímáte si, jak
neklidná jsou vaše srdce a jak neúnavně hledají, co by mohlo nasytit jejich touhu po nekonečnu?
První kapitoly knihy Genesis nám představují nádherné blahoslavenství, k němuž jsme
povoláni a které spočívá v dokonalém společenství s Bohem, s ostatními lidmi, s přírodou
a s námi samými. Svobodný přístup k Bohu, k intimitě s ním a k jeho záměru byl v Božím plánu
s lidstvem přítomný od počátku a působil tak,
že božské světlo prostupovalo pravdou veškeré
/7

lidské vztahy a činilo je čirými. V tomto stavu
původní čistoty neexistovaly žádné „masky“
ani lsti a nebyl důvod, aby se jedni skrývali před
druhými. Vše bylo průzračné a jasné.
Když muž a žena podlehli pokušení a narušili důvěrný vztah s Bohem, do lidských dějin
vstoupil hřích (srov. Gen 3). Důsledky byly viditelné okamžitě a projevily se i ve vztahu prvních lidí k sobě samým, vůči sobě navzájem
i ve vztahu k přírodě. A jsou dramatické! Počáteční čistota je jakoby narušena. Od tohoto okamžiku již není možné přistupovat k Bohu přímo.
Nastupuje tendence skrývat se, muž i žena potřebují zahalit svou nahotu. Zbaveni světla, jež
pochází z patření na Pána, vnímají okolní realitu
zkresleně a krátkozrace. Jejich vnitřní „buzola“,
která je vedla při hledání štěstí, ztrácí svůj referenční bod. Přitažlivost moci, touha po majetku
a po potěšení za každou cenu je vedou do propasti trápení a úzkosti.
V Žalmech nacházíme výkřik, kterým se lidstvo
z hloubi duše obrací k Bohu: „Kdo nám ukáže
dobro? Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář“
(Žalm 4,7). Otec ve své nekonečné dobrotě odpovídá na tuto usilovnou modlitbu tím, že posílá svého Syna. V Ježíšovi Bůh na sebe bere
lidskou tvář. Jeho vtělením, životem, smrtí
a zmrtvýchvstáním nás Bůh vykupuje z hříchu
a otevírá nám nové, dosud nemyslitelné obzory.
V Kristu, drazí mladí, se tedy nachází plné dovršení vašich snů o dobru a štěstí. Pouze On
může uspokojit vaše očekávání, jež jsou mnohokrát klamány falešnými přísliby světa. Jak
řekl svatý Jan Pavel II.: „On je tou krásou, která
vás tolik přitahuje; On ve vás podněcuje tu žízeň po radikalitě, která vám nedovolí uspokojit se s kompromisem; On vás nutí, abyste odložili masky, které činí život falešným; On čte
ve vašich srdcích ta nejopravdovější rozhodnutí, která by druzí chtěli potlačit. Ježíš ve vás
www.farnostvizovice.cz

vzbuzuje touhu udělat z vašeho života něco velikého“ (Modlitební vigilie na Tor Vergatě, 19.
srpna 2000: Insegnamenti XXIII/2 [2000], 212).
2. Blahoslavení čistého srdce...
Nyní se pokusme lépe porozumět tomu, jak se
toto blahoslavenství spojuje s čistotou srdce.
Nejdříve musíme pochopit biblický význam
slova srdce. Srdce je pro židovskou kulturu centrem citů, myšlenek a záměrů lidské bytosti.
Jestliže nás Bible učí, že Bůh neposuzuje vnějškovost, ale srdce (srov. 1 Sam 16,7), můžeme
také říci, že Boha můžeme vidět, když vycházíme ze svého srdce. To proto, že srdce je vyjádřením člověka v jeho celistvosti a jednotě těla
i duše, v jeho schopnosti milovat a být milován.
Co se týče výrazu „čistý“, evangelista Matouš
používá řecké slovo katharos, které v zásadě
znamená očištěný, průzračný, svobodný od znečišťujících složek. V evangeliu vidíme Ježíše, jak
vyvrací určité chápání rituální čistoty, spojené
s vnějškovostí, které zakazovalo jakýkoliv kontakt s věcmi a osobami (mezi jiným i s malomocnými a cizinci), jež byly považovány za nečisté. Farizeům, kteří jako mnozí Židé v tehdejší
době nestolovali, aniž by se očistili, a kteří zachovávali četné zásady spojené s umýváním
předmětů, Ježíš kategoricky říká: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí,
ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje.
Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, nerozumnost“ (Mk 7,15.21-22).
V čem tedy tkví štěstí pramenící z čistého srdce?
Vycházíme-li ze špatností způsobujících nečistotu člověka, které Ježíš vyjmenovává, vidíme,
že tato otázka se týká především oblasti našich vztahů. Každý z nás se musí naučit rozlišit,
co může jeho srdce „znečistit“, musí si vytvořit
jasné a citlivé svědomí, schopné „rozeznat, co
je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé“
(Řím 12,2). Je-li nutná obezřetnost při péči o vše
stvořené - o čistotu vzduchu, vody a potravin
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- tím více musíme střežit čistotu toho nejcennějšího, co máme: čistotu našich srdcí a našich
vztahů. Tato „lidská ekologie“ nám pomůže dýchat čistý vzduch, který se rodí z krásných věcí,
ze skutečné lásky a ze svatosti.
Jednou jsem vám položil otázku: Kde je váš poklad? Co považuje vaše srdce za drahocenné?
(srov. rozhovor s mladými z Belgie, 31. března
2014). Ano, naše srdce mohou přilnout k pokladům buď skutečným, nebo falešným, mohou
nalézt buď autentický klid, nebo usnout, zpohodlnět a otupět. Nejvzácnější hodnota, kterou můžeme v životě mít, je náš vtah k Bohu.
Jste o tom přesvědčeni? Jste si vědomi té neocenitelné hodnoty, kterou máte v Božích očích?
Víte, že On vás miluje bezpodmínečným způsobem a přijímá vás takové, jací jste? Pokud však
toto poznání chybí, člověk se stává nesrozumitelnou hádankou, neboť právě poznání, že
jsme bezpodmínečně milováni Bohem, dává
našemu životu smysl. Vzpomínáte si na Ježíšův
rozhovor s bohatým mladíkem (srov. Mk 10,1722)? Evangelista Marek poznamenává, že Pán
na něj s láskou pohlédl (verš 21) a vyzval jej, aby
ho následoval a našel poklad v nebi. Přeji vám,
drazí mladí, aby vás tento Ježíšův láskyplný pohled doprovázel po celý život.
Období mládí je časem, kdy se otevírá velké citové bohatství přítomné ve vašich srdcích, hluboká touha po opravdové, krásné a velké lásce.
Kolik síly je v této schopnosti milovat a být milován! Nedovolte, aby tato vzácná hodnota
byla falšována, ničena nebo pokřivena. K tomu
dochází, když do našich vztahů vstupuje využívání bližního jako nástroje pro egoistické cíle,
mnohdy jako pouhého předmětu pro uspokojení. Následkem těchto negativních zkušeností
zůstává srdce raněné a nešťastné. Prosím vás,
nemějte strach ze skutečné lásky, které nás učí
Ježíš a kterou svatý Pavel popisuje takto: „Láska
je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí,
láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co
se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozči/8

luje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje
se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno
omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá,
všecko vydrží. Láska nikdy nepřestává“ (1 Kor
13,4-8).
Chci vás pozvat ke znovuobjevení krásy lidského povolání k lásce a přitom vás vyzývám,
abyste se vzepřeli rozšířené tendenci banalizovat lásku a především snaze redukovat ji
pouze na sexuální stránku, a tím ji zbavovat jejích podstatných charakteristik - krásy, společenství, věrnosti a zodpovědnosti. Drazí mladí,
„v této kultuře dočasného a relativního mnozí
říkají, že je důležité ,užít si‘ tuto chvíli, že nemá
cenu zavazovat se na celý život, přijímat definitivní rozhodnutí ,navždy‘, protože se neví, co
přinese zítřek. Já vás však žádám, abyste byli re-

volucionáři. Prosím vás, abyste šli proti proudu;
ano, žádám vás, abyste se v tomto vzepřeli takovéto kultuře dočasnosti, která se domnívá, že
nedokážete přijmout odpovědnost za to, že jste
schopni opravdu milovat. Mám ve vás mladé
důvěru a modlím se za vás. Mějte odvahu ,jít
proti proudu‘. A mějte také odvahu být šťastní“
(Setkání s dobrovolníky SDM v Riu, 28. července
2013).
Vy mladí jste výborní v objevování nového!
Pokud se vrhnete do odhalování bohaté nauky církve v této oblasti, objevíte, že křesťanství není souhrnem zákazů potlačujících naše
touhy po štěstí, ale životním projektem schop/9

ným fascinovat naše srdce!
3. ...protože uvidí Boha
V srdci každého muže a každé ženy neustále
zaznívá Pánovo pozvání: „Hledejte mou tvář!“
(Žalm 27,8). Zároveň musíme čelit neustálé
konfrontaci s ubohou situací nás hříšníků. Je
tomu tak, když čteme například v Knize žalmů:
„Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo
smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má
nevinné ruce a čisté srdce“ (Žalm 24,3-4). Nesmíme ale mít strach ani si nechat vzít odvahu:
z Bible i ze zkušeností každého z nás vidíme, že
Bůh dělá vždy první krok. To On nás očišťuje,
abychom se s ním mohli osobně setkat.
Když Bůh povolal proroka Izaiáše, aby mluvil v jeho jménu, ten se polekal a řekl: „Běda
mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů“ (Iz 6,5). Hospodin jej přesto očistil,
když mu poslal anděla, aby se dotknul jeho úst
a řekl: „Tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen“ (Iz 6,7). V Novém zákoně, když Ježíš na Genezaretském jezeře povolal své první učedníky a dovršil zázračný rybolov, Šimon Petr mu
padl k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ (Lk 5,8) Odpověď přichází bezprostředně: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi“ (Lk 5,10). A když mu jeden z Ježíšových
učedníků říkal: „Pane, ukaž nám Otce - a to nám
stačí,“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14,8-9). Pánovo pozvání k setkání
s ním je tedy adresované každému z nás, ať už
je kdekoli a nachází se v jakékoli situaci. Stačí
„aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a
že ho bude hledat bez ustání každý den. Nikdo
nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto
pozvání netýká“ (Evangelii gaudium, 3).
Všichni jsme hříšníky a potřebujeme, aby nás
Pán očistil. Stačí však udělat jeden nepatrný
vstřícný krok k Ježíšovi, abychom objevili, že
On nás stále očekává s otevřenou náručí, především ve svátosti smíření - svátosti, jež je přednostní příležitostí k setkání s Božím milosrdenstvím, které očišťuje a obnovuje naše srdce.
www.farnostvizovice.cz

Ano, drazí mladí, Pán se chce s námi setkat,
chce, abychom jej „viděli“. A jak? - můžete se mě
zeptat. Také svatá Tereza z Avily, která se narodila ve Španělsku před pěti sty lety, už odmalička říkávala svým rodičům: „Chci vidět Boha.“
Potom objevila cestu modlitby jako „intimní
přátelský vztah s tím, jímž se cítíme být milováni“ (Kniha života, 8,5). Proto se vás ptám:
Modlíte se? Víte, že můžete hovořit s Ježíšem,
s Otcem a s Duchem Svatým tak, jako hovoříte
s přítelem? A ne s jakýmkoli přítelem, ale s vaším nejlepším a nejdůvěrnějším přítelem!
Zkuste to jednoduše udělat. Objevíte to, co jeden venkovan z Arsu říkal svatému faráři ze své
vesnice o své modlitbě před svatostánkem: „Já
se dívám na něho a on se dívá na mne“ (Katechismus katolické církve, 2715).
Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem
setkávali v časté četbě Písma svatého. Pokud
ještě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii.
Přečtěte si každý den jednu pasáž. Nechte, aby
Boží slovo promlouvalo k vašim srdcím a přinášelo světlo na vaši cestu (srov. Žalm 119,105).
Objevíte pak, že Boha lze „vidět“ také v tváři
bližních, především těch nejvíce opomíjených:
v chudých, hladových, žíznivých, cizincích, nemocných, uvězněných (srov. Mt 25,31-46). Máte
již takovou zkušenost? Drazí mladí, abyste porozuměli logice Božího království, je třeba,
abyste si v kontaktu s chudými přiznávali i svoji
chudobu. Čisté srdce je nutně i srdcem obnaženým, které se dokáže snížit a sdílet svůj vlastní
život s těmi nejpotřebněj šími.
Setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible
a v bratrském životě vám pomůže lépe poznat
Pána i sebe samotné. Tak, jako se to přihodilo
Emauzským učedníkům (srov. Lk 24,13-35), Ježíšův hlas způsobí, že zahoří vaše srdce a otevřou se vaše oči, abyste rozpoznali jeho přítomnost ve svém životě. Tak objevíte láskyplný
záměr, který má On pro váš život.
Někteří z vás cítí, nebo teprve pocítí, že je Pán
volá do manželství k vytvoření rodiny. Mnozí
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si dnes myslí, že toto povolání je „nemoderní“,
ale tak tomu není! Právě z tohoto důvodu dnes
celé církevní společenství prožívá zvláštní období, kdy uvažuje o tomto povolání a o poslání
rodiny v církvi a v současném světě. Kromě tohoto vás vybízím, abyste zvážili cestu zasvěceného života nebo kněžství. Je krásné vidět
mladé lidi, jak se rozhodují pro povolání odevzdat se Kristu a službě jeho církvi! Ptejte se
s čistou duší a nemějte strach z toho, co od vás
Bůh žádá! Počínaje vaším „ano“, jímž odpovíte
na Boží volání, se v církvi a společnosti stanete
novou setbou naděje. Nezapomeňte - Boží vůle
je naše štěstí!
4. Na cestě do Krakova
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). Drazí mladí, jak vidíte, toto
blahoslavenství velice úzce souvisí s vaším životem a je zárukou vašeho štěstí. Proto vám ještě
jednou opakuji: mějte odvahu být šťastni!
Letošní Světový den mládeže je poslední etapou přípravy směřující k příštímu velkému světovému setkání mladých v Krakově v roce 2016.
Právě před třiceti lety svatý Jan Pavel II. ustanovil v církvi světové dny mládeže. Toto putování mladých napříč kontinenty pod vedením
Petrova nástupce bylo skutečným darem prozřetelnosti a prorockou iniciativou. Společně
Pánu poděkujme za cenné plody, které tato
setkání přinesla do života tolika mladých lidí
na celé planetě! Kolik důležitých objevů - především objevení Krista jako Cesty, Pravdy a Života a církve jako velké a otevřené rodiny! Kolik
životních proměn a kolik rozhodnutí pro povolání vzešlo z těchto setkání! Kéž se svatý papež
Jan Pavel II., patron světových dnů mládeže,
přimlouvá za naši pouť směřující do jeho Krakova. Ať nás na této cestě provází mateřský pohled milostiplné, překrásné a přečisté blahoslavené Panny Marie.
Ve Vatikánu 31. ledna 2015
památka svatého Jana Boska
František
/ 10

pastyrsky list
PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2015
Drazí bratři a sestry,
každému z Vás přeji pravou velikonoční radost,
radost ze vzkříšení.
Kristus nevstal proto, aby nám dal trochu radosti, ulevil našemu svědomí a nabídl pomocnou ruku pro lepší život na zemi. On umřel
světu, aby nám dal nový život. Když Bůh vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás. (Ef
2,6a) Křestním ponořením do jeho smrti jsme
byli spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl
vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď
musíme žít novým životem. (Řím 6,4) Když jsme
byli s Kristem vzkříšeni, usilujme o to, co pochází
shůry… nemysleme na to, co je na zemi. (srov.
Kol 3, 1–2)
Být křesťanem znamená mít v sobě to smýšlení,
jaké měl Kristus Ježíš, který se ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži (Flp 2,5.8).
Znamená to být ukřižován spolu s Kristem,
takže můžeme říct se svatým Pavlem: Už nežiji
já, ale žije ve mně Kristus. (Gal 2,20) Znamená to
neznat nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného (1Kor 2,2). Ukřižovaný Kristus však vstal
z mrtvých a pro svoje spojení s Kristem všichni
budou povoláni k životu. (1Kor, 15,20.22)
Zmrtvýchvstalý žije jiný život. On není závislý na světě. Křesťan, který patří Kristu, není
jako ostatní lidé, snad jen o trochu slušnější
a strážce nějakých hodnot. On objevil lásku
Boha, který miluje až k smrti. Křesťan už ve
křtu vstal k novému životu a žije už dnes životem Kristovým. My jsme přešli ze smrti do života, a proto milujeme bratry. Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit
život za své bratry. (1Jan 3, 14.16)
V poslední době často slyšíme o pronásledovaných křesťanech, o současných mučední/ 11

cích, kteří raději obětují život, než aby zradili
Krista. Bez víry v život věčný by to nedokázali,
ba ani by to nemělo smysl. Historici odhadují,
že od Kristova zmrtvýchvstání za něj položilo
život asi 70 milionů křesťanů. Více než polovina z nich zemřela v minulém století a dnešek
nezůstává pozadu. I dnes platí, že krev mučedníků je semenem nových křesťanů. Zatímco
slyšíme o krutém pronásledování třeba v muslimském světě nebo v komunistické Koreji, jen
v Číně přibývá každým dnem prý deset tisíc
křesťanů. Církev ve světě skutečně roste.
I nás oslava Kristova vzkříšení volá ke svědectví. Nepolevujme v modlitbách za pronásledované křesťany, ale mějme i odvahu žít v naší
sekularizované společnosti jako Boží děti novým životem podle vzoru Kristova i za cenu
nějaké oběti. Svět má právo to vidět, aby mohl
uvěřit. Nezapomínejme, že každá neděle je oslavou vzkříšení a každá mše svatá je skutečným zpřítomněním smrti a vzkříšení Krista.
Jestli opravdu chceme něco udělat pro obrácení Evropy, pro zachování míru, slavme každou neděli jako opravdový svátek vzkříšení
k novému životu a najděme znovu cestu
k častější účasti na mši svaté nejen o nedělích.
Jsou-li mnohé kostely při mších ve všední dny
prázdné, nemůžeme říct, že děláme dost pro
záchranu naší vlasti a Evropy.
Velikonoce nás zvou k nové zkušenosti víry.
I my můžeme být svědky nového vzkříšení
církve v naší zemi. Ale musíme spolu s Kristem
vstupovat do Velkého pátku, abychom mohli
zažívat radost velikonočního vzkříšení. Základem je nepřerušené spojení s Kristem a jistota, že od jeho lásky nás nemůže odloučit nic
na světě.
Tuto radostnou jistotu každému z Vás
ze srdce přeje a vyprošuje
arcibiskup Jan
www.farnostvizovice.cz

aktuální téma
EUCHARISTICKÝ KONGRES
Česká biskupská konference rozhodla, že se
v roce 2015 bude v České republice konat Národní eucharistický kongres. Nejedná se pouze
o jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost
obnovy víry v naší zemi prostřednictví obnovy
vztahu k eucharistickému Kristu. NEK se uskuteční v Brně ve dnech 15. - 17. října. Na úrovni
naší arcidiecéze se uskuteční Diecézní eucharistický kongres, který proběhne v Olomouci
ve dnech 15. - 16. května.
Eucharistický kongres je zcela zvláštní projev
úcty. Představuje chvíle usilovné snahy a mod-

liteb v rámci konkrétního společenství církve
v dané oblasti, národě či ve světě, které mají
prohloubit určitý aspekt eucharistického tajemství, mají společně přispět k jeho veřejné
úctě ve svazku lásky a jednoty. Oblasti, ve kterých má dojít k prohloubení úcty k přítomnému živému Kristu uprostřed církve usilující
o sjednocení a putující k plnému společenství
se všemi pokřtěnými, jsou podmíněny • nasloucháním Božímu slovu, • osobním obrácením, •
díkůvzdáním • a vytrvalou vděčností vůči Bohu
- za vše, vždy a všude. Vděčnost inspiruje k vlastnímu nasazení se pro druhé - k oběti formou sebedarování, nezištné vydanosti a služby - nosným pilířům křesťanského života. Děkování je
vlastní tomu, kdo se cítí být nezaslouženě milován a obdarován, kdo cítí, že je mu odpouštěno. Tato spiritualita by měla prostoupit naše
dny - práci, vztahy, vše, co děláme a žijeme. Ona
dává smysl naší bolesti a utrpení, učí odpovědnosti v budování světa ve světle evangelijních
hodnot. Slavení kongresů na národní úrovni
farní zpravodaj / duben 2015

provází kromě slavnostních liturgií také přednášky, katecheze a různé zprávy a svědectví
z eucharistických témat přes diecézní úrovně
až po jednotlivé farnosti. Na závěr kongresů
vznikají různé podnětné dokumenty, které pak
v podobě dekretů a instrukcí doporučují všem
nalezené cesty oživených vztahů ke Kristu.
Symbolika loga Národního eucharistického
kongresu
Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná
Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje
prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu
smlouvy mezi Kristem – ženichem a církví – nevěstou.
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také
symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce
v logu mají zároveň připomínat ruce kněze,
který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad
chléb a víno.
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů,
zelená barvu vína. Červená připomíná Kristovu
krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem.
Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie –
střed našeho života.
ČESKO SVÍTÍ MODŘE
Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla
jako první projekt platformy Naděje pro Autismus a jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti
o problematice poruch autistického spektra
(PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampaň
je oficiálně zahájena dnem 2. dubna (tentokrát
přesně na Zelený čtvrtek), který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu – WAAD, a potrvá až do konce měsíce.
V České republice žije podle odhadů na 100 000
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osob s PAS. Důležité je však podotknout, že autismus neovlivňuje život pouze jedné osoby,
ale celé rodiny. Díky neinformovanosti laické
a bohužel i části odborné veřejnosti se osoby
s PAS a jejich rodiny potýkají s odsuzováním
okolí, s neochotou úřadů, s neadekvátní zdravotní a sociální péčí a se sociální izolací.

Proč právě modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby
s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.
Možná se ptáte, proč vlastně o této nemoci píšu.
Není to jen z toho důvodu, že se tato nemoc vyskytuje v poměrně početné skupině naší populace, ale je to i proto, že se s ní můžeme bezprostředně setkat třeba i v naší farnosti.
Moc děkuji rodině, která vyslyšela mou prosbu
a na několika řádcích se rozhodla nám přiblížit,
jaké těžkosti život s takto postiženým dítětem
přináší:
„Naše dvanáctiletá dcera má tzv. atypický autismus, zkombinovaný s lehkou mentální retardací. Její jinakost se projevuje širokou škálou druhů chování, například strachem z aut,
z hluku, z neznámých nebo málo známých
lidí, především mužského pohlaví. Není vůbec
lehké takového člověka popsat, některé stavy

jejího chování jsou předvídatelné, dá se říct, že
totožné, jako má většina autistických dětí (co
jsem tedy postřehl z nějaké literatury na toto
téma), ale některé její reakce se vymykají i našemu chápání. Má ráda zaběhnutý řád, když
jsou věci a lidé na svých místech, změna čehokoliv ji většinou nedělá dobře. Neumí se orientovat v prostoru a čase, mimo domov nikdy
neví, kde je (pokud již na daném místě několikrát předtím nebyla - pamatuje si např. svou každodenní cestu, kterou ji vozí zlínský Handicap
vozem do její speciální školy ve Zlíně), nepozná, kdy je dopoledne a kdy odpoledne, umí určit jen den a noc. Její autistické chování je navíc
umocněno poškozením mozku, ke kterému došlo při narození. Dále u ní byla zjištěna epilepsie
- prodělala několik epileptických záchvatů, naštěstí v poslední době již ne.
Naše dcera má ale hodné srdce, je citlivá, ráda
opakuje různé texty a písničky. Díky maximální
vstřícnosti P. Jindřicha byla v loňském roce
v našem kostele pokřtěna. Zajímavé je, že ačkoliv opravdu nemá ráda cokoliv hlasitého,
zvuk kostelních varhan jí vůbec nevadí. Rovněž
si ráda často opakuje modlitby, které má příležitost se naučit. V kostele je stále ostýchavá,
ale domnívám se, že pokud se s ní bude chodit pravidelně na mše svaté, dokáže si na toto
prostředí a také na pana faráře rychle zvyknout,
a třeba si i troufne jít na závěr mše svaté sama
před oltář pro křížek.“
Pokud se chcete o tomto projektu dovědět víc,
informace naleznete na internetové adrese
http://www.nadejeproautismus.cz

ohlédnutí
ODEZVA NA MŠI SVATOU V TV NOE
Dôstojný duchovný otče, srdečne Vás pozdravujeme zo Slovenska a veľká vďaka Vám za nedeľnú sv. omšu na TV Noe. Je vidieť, že Vaša
farnosť je živá! Vaša Kristova Láska, radosť a
/ 13

vďačnosť bola hmatateľná priamo cez televíznu obrazovku. Iba tento raz som bola chorá,
ale stálo to za to! Sv. omša bola pre mňa veľkým povzbudením a Duch Sv. koná zázraky
skrze Vás v tomto milostivom pôstnom čase
www.farnostvizovice.cz

a naše srdcia sa naplnili Láskou, radosťou
a vďačnosťou. Nech Božské Srdce Ježišovo
Vás neustále napĺňa Jeho Láskou a naša Božia
Matka Vás ochraňuje.
S vďakou a úctou Štefánia Gučková
Pane faráři, rád bych poděkoval za krásnou bohoslužbu. Jsem
z Pošumaví, takže byla na TV Noe.
I za krásné slovo a hudbu scholy.
Podařilo se to donést až sem
k nám a byli jsme s Vámi účastni.
Bohu díky. Pěknou neděli Vám.
S pozdravem Jan Dobiáš
Mše svatá z kostela sv. Vavřince
ve Vizovicích byla nádherným požehnaným zážitkem! - určitě i díky famóznímu pěveckému
sboru, kterému bych ráda vyslovila extra poděkování! Prožila jsem nezapomenutelné chvíle
plné dojetí, radosti a pohody na duši. Pán Bůh
zaplať!
Marie z Prahy
Vážený pane faráři, dnes jsem si pustil televizi
NOE s tím, že budu sledovat mši svatou z Vaší
farnosti. Hned na začátku jsem byl ale velmi nemile překvapen Vaší připomínkou kdysi velmi
protěžovaného komunistického svátku MDŽ
s kořeny v boji za rovnoprávnost žen v USA. Naprosto mě ale dorazilo, že jste na oslavu tohoto
zprofanovaného svátku položil kytici k soše
Panny Marie. Považuji to za zmatenost a hrubou chybu. Chci Vám připomenout, že k oslavám Matek a Mateřství slouží v naší zemi svátek
nazvaný Den matek, který si připomínáme druhou květnovou neděli.
S přátelským pozdravem Jan Kyselák
Na poslední ohlas jsem musel zareagovat
a pisateli jsem odeslal tuto odpověď:
Srdečně zdravím. Děkuji za Vaši poznámku
k dnešní mši svaté. Ano, máte pravdu, že si sofarní zpravodaj / duben 2015

cialistický režim přisvojil, upravil a často překroutil řadu zvyklostí a tradic. Máte také pravdu
v tom, že oslava MDŽ má své kořeny v USA a že
je již víc jak 100 let stará. Za zmínku jistě stojí
i fakt, že tento svátek byl vyhlášen OSN. Narodil jsem se v roce 1975 a socialismus jsem tedy
zažil. Mé dospívání však bylo
prostoupeno změnou režimu
a nastolením nového směru.
Pojďme však k jádru věci. Pokud soudruzi nějakou tradici
překroutili a zkazili, neznamená to ještě, že je ta tradice špatná. Je na nás, abychom řadu záležitostí uvedli
na pravou míru. Den matek
(mimochodem vznikl rovněž zhruba před sto
lety a rovněž v USA) je jistě krásným svátkem,
ale tak jako nyní vedu dialog s Vámi, vedl jsem
i dialog s ženami, kterým Bůh nedal povolání
k mateřství. Nebo jsou i ženy, které se mateřství
zřekly pro Boží království. Těm není dopřáno
se ze Dne matek radovat (tedy alespoň pokud
do něj nezahrneme i všeobsahující „duchovní
mateřství“). Nemyslím si, že by bylo chybou
zamyslet se nad posláním a důležitostí ženy
ve společnosti i v církvi při příležitosti MDŽ.
Možná je to netradiční, ale to ještě neznamená, že
by to měla být chyba. Být ženou - to je jedinečné
a nádherné poslání. Každá žena má svůj privilegovaný úkol a její láska je krásným předobrazem lásky Boží ke každému z nás. Omlouvám
se, že jsem Vás zarmoutil. Pannu Marii rozhodně nemůžeme považovat za budovatelku
a šiřitelku socialistické ideologie. Ona je Ženou,
která byla dokonalá ve všech směrech a pro každou další ženu se tak stala nádherným vzorem.
Kéž si toto jako křesťané uvědomujeme nejen
při církevních Mariánských slavnostech (které
jsou pro většinu lidí cizí), ale i při oslavách, které
nám předkládá globální společnost.
S uctivým pozdravem
P. Jindřich Peřina - farář ve Vizovicích
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Neděle 8. března byla pro naši
farnost velmi významnou, protože jsme se stali společně s farníky
z Bratřejova a z Jasenné prostřednictvím mše svaté přenášené televizí NOE doslova hmatatelnou součástí univerzální církve, tedy církve,
která nemá hranice a je otevřena
všem lidem. Kromě mnoha jednotlivců z jejich domovů se mše svaté
zúčastnili přes televizní vysílání i pacienti místní nemocnice Milosrdných
bratří, klienti sanatoria Topas a pečovatelského domu Dotek.

predstavujeme DVD
CHALOUPKA NA VRŠKU
Jedná se o třináctidílný seriál animovaných večerníčkových příběhů, který vydala Česká televize na DVD. Tyto příběhy, v nichž vystupují jako animované loutky hlavní hrdinové
- děti Mařenka, Honzík a Andulka - nás zavedou do dob našich babiček, kdy na vesnici děti
i dospělí mnohem intenzivněji prožívali různé
svátky a lidové zvyky. Tyto krátké desetiminutové příběhy nejsou jen vzpomínáním na staré
časy na venkově, ale mohou posloužit i k tomu,
abychom dětem zábavnou a atraktivní formou
přiblížili např. podstatu některých křesťanských
svátků během roku. Tak je tomu např. u prvního
dílu, který má název - Jak to bylo na Tři krále.
Po promítnutí dílu, který trvá kolem deseti minut, je možné např. rozvést některá témata,
o nichž je ve večerníčku řeč, a vysvětlit jejich
podstatu dětem (např. k čemu se používá požehnaná křída aj.). Jednotlivé díly jsou velmi
zdařile a hezky ztvárněny, takže určitě zaujmou především malé děti - předškoláky a žáky
1. nebo 2. třídy ZŠ.

DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 12/2011

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 4, duben 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 květnového
čísla ve středu 22. dubna 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence duben
ZELENÝ ČTVRTEK
2.

Čt

18.30

Za farníky
VELKÝ PÁTEK

3.

Pá

18.30

Obřady Velkého pátku
BÍLÁ SOBOTA

4.

So

20.00

Za farníky
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

5.

Ne

9.00

Za + Bohumila Nesvadbu, rodiče Richtrovy, Nesvadbovy, Aloise Rosíka
a za živou rodinu

6.

Po

7.30

Za Boží požehnání pro celou rodinu Hábovu

9.

Čt

17.30

Za + Jana Mikulína, rodiče z obou stran a za Radovana Kubíčka, Františku
Baštovou a za Boží ochranu pro živou rodinu

10.

Pá

17.30

Za + Annu a Františka Pečeňovy, za + rodiče z obou stran, jejich
sourozence a na poděkování za dar zdraví k dožitým 60 letům,
na poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a všem svatým za vyslyšení
prosby s prosbou o ochranu do dalších let

11.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

12.

Ne

9.00

Za + rodiče Žaludkovy, živou rodinu Dorničákovu a Jaškovu

13.

Po

17.30

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

16.

Čt

17.30

Za + rodiče Anežku a Antonína Surovcovy a za + dceru Anežku
Kladníčkovou

17.

Pá

17.30

Za + Marii Kovářovou, manžela s prosbou o Boží ochranu
pro živou rodinu

18.

So

17.30

Za + Helenu Pšenčíkovou, rodiče Pšenčíkovy a za dar zdraví
pro živou rodinu

19.

Ne

9.00

Za + Jaroslava Hábu, syna Milana, rodiče z obou stran, za rodiče
Vysoudilovy a za duše v očistci

20.

Po

17.30

Za + rodiče Lednické, jejich rodiče z obou stran a za živou rodinu

23.

Čt

17.30

Za + sestru Marii, bratra Františka, rodiče Lysákovy a za živou rodinu

24.

Pá

17.30

Za + rodiče Marii a Josefa Světlíkovy, jejich rodiče a za živou rodinu

25.

So

17.30

Za farníky

26.

Ne

9.00

Za + rodiče Pekárkovy a Kráčalíkovy, syny, dceru a za Boží ochranu
pro živou rodinu

27.

Po

17.30

Za + Josefa Jaroščáka a za Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

30.

Čt

17.30

Za dar uzdravení a pomoc Matky Boží pro celou rodinu

