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úvodník
VSTUPUJEME DO DOBY VELIKONOČNÍ
Vzkříšený Kriste, ty nás bereš takové, jací jsme
ve svém srdci. Proč bychom čekali, až se naše
srdce změní, a pak teprve za Tebou šli? Ty je přece
přeměníš. Ty i z našich vlastních trnů zažehneš
oheň. Otevřená rána v nás je místem, které si získává tvou lásku. V našich zraněních dáš vyrůst
společenství s Tebou. Tvůj hlas rozjasní naši noc
a v nás se otevřou brány chval.
Bratr Roger z Taizé
Bratři a sestry,
dostali jsme se od oslav Narození Krista k jeho
smrti a zmrtvýchvstání. Narozením v Betlémě
vstoupil Bůh do světa a stal se blízkým, hmatatelným a bezprostředně se nás dotýká. S Velikonocemi je to jinak: Tady Bůh nevstoupil
do našeho života, nýbrž prolomil jeho hranice
do nového prostoru na druhé straně smrti. Teď
už nejde za námi, ale jde před námi jako světlo
světa, aby nám dodal odvahy jej následovat.
To nám pomůže prožít liturgii Velikonoc, která
začíná slavným vjezdem Krista do Jeruzaléma
na Květnou neděli, pokračuje ustanovením
eucharistie při poslední večeři, která přechází
ve velkopáteční utrpení a smrt Ježíše na kříži.
Bílá sobota je den, kdy je církev u Božího
hrobu a čeká na slavný rozbřesk nedělního
rána, kdy kámen od hrobu je odvalen a Boží
syn přemáhá smrt.
Ať slavné „Aleluja“ rozezní také Vaše srdce,
to Vám přeje P. Josef

oznámení
DUBEN
 V sobotu 1. dubna proběhne arcidiecézní
setkání mládeže ve Zlíně.
V pondělí 3. dubna bude na faře od 18:15
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
V pátek 7. dubna bude příležitost ke svátosti smíření od 16:00.
V sobotu 8. dubna bude duchovní obnova
pro farnost.
Na Květnou neděli 9. dubna se budou před
začátkem mše svaté vybírat krabičky na Postní almužnu. Pokud někdo krabičku zapomene,
přineste ji prosím v týdnu nebo následující neděli.
 Od pátku 14. dubna do soboty 22. 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. Zapisujte
se do příslušných kolonek.
V neděli 16. dubna se budou při mši svaté
žehnat pokrmy. Sbírka z této neděle bude zaslána na kněžský seminář v Olomouci.
V pondělí 17. dubna bude v našem kostele
mše svaté mimořádně již v 7:30.
 V termínu 21. – 23. 4. se uskuteční víkendovka pro děti připravující se k prvnímu svatému přijímání.
 V neděli 23. dubna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin večer chval.
V neděli 23. dubna bude sbírka na potřeby
farnosti.
V pátek 28. dubna bude v kostele od 18 hodin setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
farní zpravodaj / duben 2017
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POUPÁTKA
Zveme všechny holky do Poupátek
Kdy: 1. 4. 2017
V kolik hodin: Od 14:00 do 16:00
Kde: Na faře ve Vizovicích
Co nás čeká: Hry, soutěže a zábava
Kontakt: Michaela Oškerová (732 185 789,
misaoskerova@seznam.cz)
Těší se na vás Míša, Míša a Verča
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli
a pomáhají poté, co nám 1. 2. požár zničil ložnici našeho domu s vybavením. Prostřednictvím
Vás všech cítíme, jak se o celou naši rodinu Pán
Bůh stará. Díky Vaší pomoci, darům, psychické
podpoře a modlitbě se nám daří dávat náš domeček a jeho vybavení postupně do původního stavu. Myslíme na Vás v modlitbách. Ať Vám
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všem Pán vše odplatí svým požehnáním!
manželé Alžběta a Antonín Doležalovi
s Eliškou, Františkem a Martínkem
CENTRUM PRO RODINU
V měsíci dubnu budou aktivity
Cpr jako obvykle:
Každou středu Tvořivá dílnička od 15,30
do 16,30 na faře.
Ve čtvrtek od 8,30 do 10,30 Klub maminek
na orlovně. Jste srdečně zváni.

Foto: Člověk a víra, David Sís, http://fotografsis.cz

Národní pochod
pro život a rodinu
Praha / sobota / 22. 4. 2017

OREL
 Srdečně zveme všechny
na orlovnu na čtvrtý ročník promítání dokumentárních filmů o lidských právech v rámci
festivalu Jeden svět. V sobotu 8. dubna v 17 hodin budeme pomocí filmu 10 miliard - Co máte
na talíři? hledat odpověď na otázky: Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí
počet lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy? apod. V neděli
9. dubna v 17 hod. se můžete těšit na marocký sociální cirkusový projekt s názvem Piráti
ze Salé a kontroverzní Hooligan Sparrow –
snímek o čínské aktivistce upozorňující na práva žen. Další informace v článku na str. 4. Více
o jednotlivých filmech se dočtete na www.
promitejity.cz.
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 V sobotu 8. dubna se ve Zlíně uskuteční
župní plavecké závody. Pokud rádi plavete,
využijte této příležitosti změřit své síly s ostatními a poté si ještě užít různých vodních radovánek. Prezence všech účastníků proběhne
od 8. 30 do 9.00 hod.
 Ve čtvrtek 13. dubna zveme na orlovnu
všechny děti, které rády tvoří, kreslí a malují. Od 9 do 11 hodin budeme vyrábět z nejrůznějších materiálů. Jednu kraslici od každého výtvarníka pošleme do župní výtvarné soutěže
a ostatní si budou moci vzít děti domů k obdarování svých blízkých. Tvoření se mohou v doprovodu dospělého zúčastnit už i předškolní
děti. Těšit se můžete na výtvarné techniky pro
různé věkové kategorie. Více informací poskytne a na setkání se těší Alžběta Doležalová.
Srdečně zveme všechny na Jarní putování,
které se uskuteční v sobotu 22. dubna. Prezence všech účastníků proběhne od 8 do 10 hodin
na orlovně. Pojďte s námi objevovat krásy jarní přírody! Trasy pro letošní rok budou upřesněny na plakátku. Rádi bychom na kratší trase
zase připravili program pro děti. Hledáme proto ochotné pomocníky, kteří by s jeho realizací
pomohli. Zájemci, kontaktujte co nejdříve Alžbětu Doležalovou.
 V sobotu 29. dubna se můžete s námi vydat za turistikou do Pitína na Pitěnský škrpál,
kde je pro všechny milovníky přírody nachystáno putování malebnou krajinou česko- slovenského pomezí.
Podrobnější informace o všech orelských akcích
můžete najít také na našem webu http://www.
orelvizovice.cz nebo v orelské nástěnce.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC DUBEN

Aby věřící rozpoznali v Eucharistii živou
přítomnost Zmrtvýchvstalého Pána,
který je provází v každodenním životě.

www.farnostvizovice.cz

20. dubna oslaví 46. narozeniny P. 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.

aktuálne
JÍDLO, ČÍNA, CIRKUSÁCI
- PROMÍTEJ I TY OPĚT VE VIZOVICÍCH
Kdy: 8. a 9. dubna v 17 hodin
Kde: Orlovna ve Vizovicích
Již počtvrté se na Orlovně uskuteční promítání dokumentů s lidsko-právní tematikou
z projektu Promítej i Ty. Ve dnech
8. a 9. 4. 2017 se představí tři
filmy: 10 miliard, co máte na talíři,
Piráti ze Salé a Hooligan Sparrow
Úvodním tématem bude jídlo.
Snímek 10 miliard, co máte
na talíři je pokračování známého
dokumentu Z popelnice do lednice. V rámci tohoto dne budou
k dispozici fairtradové produkty
z lidsko-právní organizace NaZemi. Také se můžete těšit na hosta,
kterým bude místopředsedkyně
zlínské pobočky Potravinové
banky. Další den nabídneme
marocký sociální cirkusový projekt s názvem Piráti ze Salé a kontroverzní
Hooligan Sparrow, snímek o čínské aktivistce
upozorňující na práva žen.
Program Promítej i Ty vznikl v rámci festivalu
Jeden svět, pořádaného Člověkem v tísni.
Letošním tématem festivalu je Umění spolufarní zpravodaj / duben 2017

práce, v tomto duchu jsme navázali spolupráci
s Městskou knihovnou Josefa Čižmáře Vizovice,
kde po celý duben bude k dispozici výstava
Musím být trpělivá. Fotografie doplňuje text
o sportu z jiné perspektivy. Další výstavou je
Poznej své boty, která bude k dispozici v prostorách Orlovny.

Akce je zdarma, stačí jen přijít. Těšíme se na Vás.
8. 4. v 17 hod - 10 miliard, co máme na talíři
+ host z Potravinové banky Zlín
 9. 4. 17 hod - Piráti ze Salé & Hooligan
Sparrow
Barbora Červenková
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ohlédnutí
VÍKEND CHVAL
Ve dnech 10. – 12. 3. se na Velehradě konal další
ročník Víkendu chval, kterého se zúčastnilo
i naše chválové společenství. Akce se konala
v prostorách Stojanova gymnázia, kde jsme
měli také ubytování a stravu. Počet účastníků
každoročně roste. Letos zde bylo už přes 170
lidí různých věkových kategorií.
Zažili jsme bohatý duchovní program v podobě
chval, slavení eucharistie, přednášek i skupinových diskuzí týkajících se praktického vedení chval. Přednášel především Karel Řežábek,
který se chválám věnuje již přes 25 let a napsal mnoho chválových písní a překladů. První
část víkendu s námi strávil i známý karmelitán
- otec Vojtěch Kodet, který nás velmi povzbudil
a obohatil svým slovem. Myslíme, že akce měla
velký úspěch.

My jsme si Víkend chval moc užily a doufáme,
že budeme mít možnost jet i příště.
Michaela Kolaříková
a Magdaléna Radoňová

25. února se na orlovně uskutečnil dětský karneval. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho průběhu, zvláště
pak děvčatům z naší farnosti, která se celé odpoledne věnovala dětem.
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vzdelávání
DOBA POSTNÍ A MODLITBA
Velmi účinnou formou projevu milosrdenství, která má původ
u Ježíše, je Korunka k Božímu milosrdenství, modlitba na odprošení
a usmíření Božího hněvu. Je velmi vhodné se ji modlit ve tři hodiny
odpoledne, kdy podle tradice Pán Ježíš zemřel, zvláště v pátek
a v době postní. Tato modlitba je založena na viděních polské
řeholnice sv. Marie Faustyny Kowalské (1905-1938, kanonizována
r. 2000) a byla formálně schválena papežem Janem Pavlem II. v roce
2001. Podle vidění sestry Faustyny, jak si je zaznamenala ve svém
deníčku, obdrží při smrti všichni, kdo se ji modlí, od Pána Ježíše
velkou milost. Ve chvíli jejich smrti totiž před nimi nebude stát jako
soudce, ale jako milosrdný Spasitel. Je to mocná modlitba prosící
o obrácení hříšníků a osvobození z moci zla a dle Ježíšových slov jí
může být dosaženo cokoliv, co je v souladu s jeho vůlí. Korunku je
možno modlit se samostatně nebo v rozšířené formě jako součást
Novény k Božímu milosrdenství (určenou původně pro Faustynu samotnou), která začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí
velikonoční, svátkem Božího milosrdenství. Novéna je dostupná
např. na stránkách P. Vojtěcha Kodeta (http://www.vojtechkodet.cz/
modlitby/modlitby-svetcu/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html).
Na obrázku je původní obraz Božího milosrdenství namalovaný
v roce 1934 Eugeniuszem Kazimirowskim podle pokynů sv. Faustyny.

svetec mesíce
SVATÝ VOJTĚCH
(biskup a mučedník; patron Čech, Polska,
Uher, českých kněží; svátek 23. dubna)
Po sv. Ludmile (+921) a sv. Václavovi (+935)
byl sv. Vojtěch třetím významným světcem
a mučedníkem 10. století u nás. Narodil se asi
r. 956 v Libici (u Poděbrad) do knížecí rodiny
Slavníkovců. Měl pět bratrů; Kosmas ještě uvádí
bratra Radima (zřejmě nevlastního), věrného
druha ve víře. Na studiích v Magdeburku strávil
9 let a místní biskup Adalbert byl pro něj takovým vzorem, že si jeho jméno zvolil jako
biřmovací.
Po návratu do Čech ho první pražský biskup
Dětmar vysvětil na kněze. Když Dětmar zemřel,
stal se ani ne v 30 letech druhým pražským biskfarní zpravodaj / duben 2017

upem, prvním narozeným v Čechách. K volbě
přispěla jeho bezúhonnost a urozený původ,
vyhovoval i Přemyslovcům a navíc ho podpořil
císař Ota II. Z jeho rukou i přijal jmenování
a roku 982 ho mohučský arcibiskup Willigis
na Levém Hradci vysvětil. Důležitým impulzem
pro jeho další duchovní formaci bylo setkání
se sv. Majolem a dalšími představiteli tzv. clunyjské reformy v benediktinském řádu; za cíl si
kladli obnovu a prohloubení duchovního života
a vymanění církve z područí světské moci. Pro
tyto myšlenky se nadchl i Vojtěch a chtěl je prosadit také u nás. Jeho představy se ale tvrdě střetly
s hradbou nezájmu a neochoty cokoliv měnit,
ba přímo s nepřátelstvím. Příbuzenské sňatky,
krevní msta, polygamie, prodej křesťanských
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zajatců do otroctví a porušování svátků a nedělí
trhy a polními pracemi nebyly tehdy v Čechách
ničím neobvyklým. Zastání neměl ani u knížete
Boleslava II., ani u kněží, značně závislých
na světské moci a často lhostejných ve víře.
Když ve svých snahách neuspěl a když jeho
rodina nepodpořila Boleslava při
tažení do Polska, byl donucen odejít ze země. Rozčarovaný poměry
dosáhl souhlasu mohučského
metropolity opustit diecézi a vydal se do Říma vyložit papeži
Janu XV. situaci a pokusit se najít
východisko. S bratrem Radimem
navštívil klášter Monte Casino, ale
jeho uvolněná morálka je naplnila
rozpaky. To pravé místo našli až
v reformním benediktinském klášteře sv. Bonifáce a Alexia na římském Aventinu, kde r. 990
oba složili mnišské sliby. Protože se ale podmínky v jeho diecézi v době jeho nepřítomnosti
zhoršily, bylo z Čech vypraveno poselstvo, aby
ho přimělo k návratu. Boleslav jeho podporu
v Čechách potřeboval, naléhal i arcibiskup Willigis. Papež Jan XV. nakonec rozhodl o jeho
návratu zpět do vlasti. Vojtěch se vrátil bos
a v rouše kajícníka. Dostalo se mu nadšeného
uvítání i početných slibů, že vše zlé bude vymýceno. Zpočátku se zdálo, že věci jdou konečně
správným směrem, zvláště když založil první
mužský klášter v zemi (Břevnov, r. 993). Toto
období ale netrvalo dlouho a opozice vůči
němu se opět začala formovat. O rok později
byl svědkem vraždy cizoložné ženy přímo
u oltáře v kostele sv. Jiří. Vrahy z rodu Vršovců dal
do klatby a žádal po knížeti, aby zasáhl, ale
marně. Téhož roku proto znovu odešel z Čech.
Na cestě do domovského kláštera se zastavil
v Maďarsku, kde s velkým úspěchem hlásal evangelium. Na Aventinu ho pak tvrdě zkrušila zpráva

o barbarském vyvraždění jeho nejbližších (995).
S výjimkou nepřítomných Vojtěcha, Radima
a Soběslava smrti neunikl nikdo.
Zdrcený Vojtěch se rozhodl stát misionářem
mezi pohanskými Prusy. Proti tomu se postavil Willigis i nový papež Řehoř V., kteří ho opět
poslali do Čech, a Vojtěch byl
ochoten - pod podmínkou, že si
to Češi budou přát. Nepřáli. Získal tedy potřebný souhlas ke své
misi, vykonal několik poutních
cest a pak se v doprovodu bratra
a dalších druhů vydal šířit víru
do Sambie (nedaleko ruského Kaliningradu), kde byl 23. dubna 997
pohany spoután, zabit, hlava mu
byla oddělena od těla a naražena
na kůl. Uzavřel se tak pozemský život světce
poznamenaný bolestnými odchody z vlasti
i návraty zpět a naplněný upřímnou snahou
povznést českou společnost k opravdové víře.
Jeho tělo vykoupil polský panovník Boleslav
Chrabrý prý stejnou vahou zlata a dal jej
v Hnězdně slavnostně pohřbít. Už dva roky
po smrti byl Vojtěch v Evropě uctíván jako svatý
– vyjma Čech. Jeho kult byl velmi silný zejména v Polsku a Uhrách. Kanonizován byl Silvestrem II. r. 999. Jeho bratr Radim se stal r. 1000
arcibiskupem hnězdenským. K obratu vztahu
Čechů k Vojtěchovi došlo za knížete Břetislava
I. Ten při válečné výpravě do Polska ukořistil
ostatky sv. Vojtěcha, sv. Radima a dalších bratří.
Nad světcovým hrobem se pak Češi jeho jménem odřekli všeho zlého a nečistého. Dnes jsou
jeho kosterní pozůstatky uloženy v katedrále
sv. Víta. Jejich autentičnost byla potvrzena
antropologickými výzkumy, které vyvrátily polskou verzi, podle níž je světcovo tělo uloženo
v Hnězdně a lebka se nachází na neznámém
místě.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVI, číslo 4, duben 2017. 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. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška Kořenková,
PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka
březnového čísla je 18. dubna 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence duben
1.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

2.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Stanislava Brdušíkovy, jejich rodiče a za živou rodinu

3.

Po

17.30

Za + rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží, aby chránila živou rodinu

6.

Čt

17.30

Za + Annu Chmelenskou, manžela a za Boží požehnání pro živou rodinu

7.

Pá

17.30

Za + Annu a Františka Pečeňovy, rodiče z obou stran, jejich sourozence
a za Boží ochranu pro živou rodinu

8.

So

17.30

Za živou a + rodinu Bačovu, Pekařovu, Matůšovu a za duše v očistci

9.

Ne

9.00

10.

Po

17.30

13.

Čt

18.30

14.

Pá

18.30

15.

So

19.30

16.

Ne

9.00

17.

Po

7.30

Za + Ludmilu a Oldřicha Ondruškovy, jejich rodiče a ostatní + členy rodiny
a za duše v očistci

20.

Čt

17.30

Za Boží požehnání pro rodinu Vaškovu a za duše v očistci

21.

Pá

17.30

Za + Marii Kovářovou, manžela, syna Jana a za Boží ochranu
pro živou rodinu

22.

So

17.30

Za + Ladislava Lednického

23.

Ne

9.00

24.

Po

17.30

Za rodinu Maláčovu, Nejezchlebovu , duše zemřelých s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie a na poděkování za 10 let kněžství
P. Radka

27.

Čt

17.30

Za + rodiče, sestru, dva bratry a za Boží ochranu pro živou rodinu

28.

Pá

17.30

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

29.

So

17.30

Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a za živou rodinu

30.

Ne

9.00

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

KVĚTNÁ NEDĚLE
Za mládež a farníky
Za + rodiče Světlíkovy, dvě dcery, Františku Stužkovou a za duše v očistci
ZELENÝ ČTVRTEK
Za farníky
VELKÝ PÁTEK
Obřady Velkého pátku
BÍLÁ SOBOTA
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za živou rodinu
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Za + Marii Vymětalíkovou, živou rodinu a za duše v očistci

Svátek BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Za + manžela, syna Milana, rodiče z obou stran, živou rodinu
a za duše v očistci

