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úvodník
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ
DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ
V tomto roce eucharistického kongresu proběhne jako jeho součást v Olomouci Arcidiecézní setkání dětí z náboženství. Co má eucharistický kongres společného se setkáním
dětí? Společný je zde „tah na stejnou branku.“
Cílem eucharistického kongresu je obnova naší
víry, obnova osobního vztahu s Ježíšem v eucharistii a obnova církve jako živého a radostného společenství. A toto bychom chtěli dopřát také dětem, menším i větším, prostě všem
ze základních škol. Proto na pátek 15. května,
den před Diecézním eucharistickým kongresem, zveme do Olomouce naše školáky. Někteří tomuto pátečnímu setkání začali říkat
Dětský eucharistický kongres. A vlastně mají
pravdu. Toto setkání totiž nemá být jen celodenní zábavou. Cílem je navázání a prohlubování vztahu s Ježíšem v eucharistii. Proto nyní,
v období přípravy, jsou děti vedeny k tomu,
aby objevily Krista v eucharistii a naučily se
s ním komunikovat – v osobní modlitbě, adoraci
a svatém přijímání. Cílem vlastního setkání
v Olomouci bude především zažít zkušenost
velké, živé a radostné církve. K tomu zde bude
také adekvátně připravený program. Setkání
dětí začne v 10 hodin předprogramem přede
mší svatou. Tuto část setkání povedou věřící poloprofesionálové, kteří se ve své práci či volném
čase věnují dětem. Předprogram bude mít zábavnou formu, ale současně bude již přípravou
na mši svatou, kterou budeme slavit v 11 hodin.

Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup.
Po obědě z vlastních zásob si děti mohou vybrat z nabídky: divadlo Víti Marčíka, sportovní
aktivity, prohlídka Arcidiecézního muzea a arcibiskupského paláce nebo možnost vlastního výletu po Olomouci. Před 14. hodinou se

pak děti po skupinách tvořených vždy z několika děkanátů sejdou v jednotlivých kostelech
v centru Olomouce a zde celý program zakončí
asi půlhodinovou adorací. Tímto setkáním by
však práce s dětmi neměla skončit, ale právě naopak. Věříme tomu, že děti odsud odjedou hrdé
na to, že patří do církve a současně povzbuzené
dále prohlubovat svůj vztah s Ježíšem v eucharistii a prožívat svou víru i skrze aktivní zapojení
ve svých farnostech.
Martina Orlovská (převzato z Oldinu 4/2015)

oznámení
KVĚTEN
V pátek 1. května bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin.
 V pátek 1. května bude v 17:30 mše svatá
a po ní první májová pobožnost. Zveme zvláště naše mladé.
 V neděli 3. května se koná farní sbírka
na opravu hrobu P. Františka Kalvody.
V neděli 3. května se uskuteční od 15 hodin
v místní evangelické modlitebně ekumenická
bohoslužba za oběti 2. světové války. Současně
při ní budeme prosit za zachování míru a spravedlnosti.
V pondělí 4. května bude na faře od 18:30
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
Ve středu 6. května zve otec arcibiskup Jan
všechny věřící na městskou pouť k sv. Janu Sarkandrovi v olomoucké katedrále. Začátek pouti je v 18 hodin.
 Čtvrtek 7. května je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
V pátek 8. května požehná otec arcibiskup
Jan ve Vizovicích při mši svaté v 17:30 opravenou zámeckou kapli. Mše svatá bude slavena
v den památky Panny Marie, Prostřednice všech
milostí.
V neděli 10. května bude sloužena v 9 hodin mše svatá za maminky.
V neděli 10. května bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
Čtvrtek 14. května - slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svatá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené
svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast
na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při
každé neděli.
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V pátek 15. a v sobotu 16. května se koná
v Olomouci Diecézní eucharistický kongres.
Přesný páteční program je v Úvodníku, sobotní pak na jiném místě v rubrice Aktuální téma.
Na oba dny jsou zajištěny autobusy.
 V neděli 17. května bude sbírka na potřeby farnosti.
 V neděli 17. května bude pouť u Chladné studny. Mši svatou v 15 hodin bude slavit
P. Mgr. Karel Janíček a bude obětována za živé
a zemřelé poutníky k Chladné studni.
 V neděli 17. května pořádá CPR Vizovice
v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost
aneb Oslavu Dne maminek a celé rodiny.
V pondělí 18. května bude na faře od 18:30
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
Ve čtvrtek 21. května pořádá ČKA Vizovice
od 18 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku Mgr. Zdeňka Pomkly s názvem „Konec 2. světové války na Vizovicku“.
V sobotu 23. května se uskuteční v našem
kostele od 20 do 21 hodin modlitební vigilie
ze slavnosti Seslání Ducha svatého.
V neděli 24. května při mši svaté poděkujeme Bohu za dar života a za dar kněžství otce Arnošta a otce Stanislava.
V neděli 24. května přijme v olomoucké katedrále skrze otce arcibiskupa Jana svátost biřmování paní Veronika Štěpáníková. Doprovoďme ji svou modlitbou.
 V pátek 29. května proběhne na mnoha
místech další ročník Noci kostelů. Náš kostel se
mimořádně v letošním roce do akce nezapojí. V našem městě se však k akci připojí evangelická modlitebna a kaple Nemocnice Milosrdných bratří. Přesný program nejen těchto míst
naleznete na webu www.nockostelu.cz
V neděli 31. května bude mše svatá mimořádně až v 10 hodin. Při této slavnostní mši sva/2

té půjdou děti k prvnímu svatému přijímání.
Modleme se za ně, aby neztratily navázané spojení s Pánem Ježíšem.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Pobožnosti budou ve všední dny, ve kterých je
u nás mše svatá (pondělí, čtvrtek, pátek, sobota), vždy po mši svaté. V neděli 3. května v našem kostele z důvodu ekumenické bohoslužby u evangelíků pobožnost nebude. V neděli
10. května bude májová hned po ranní mši svaté. V neděli 17. května bude májová navazovat
na poutní mši svatou u Chladné studny. V neděli 24. května bude májová v odpoledních hodinách - v případě dobrého počasí ji uděláme
venku. Poslední májová bude v neděli 31. května. Májová pobožnost je především záležitostí
rodiny. Proto na ně srdečně zvu zvláště maminky, tatínky a jejich děti.
CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek Ptáčata bude vždy ve čtvrtek
od 9:30 do 11:30 na orlovně.
Zveme všechny malé i velké, hlavně však rodiny s dětmi, na Zahradní slavnost aneb Oslavu
Dne maminek a celé rodiny, která proběhne
v neděli 17. května od 14:30 v areálu na Ostratě.
Mimo jiné se můžete těšit na malování na obličej, trampolíny, stanoviště s disciplínami, malování do písku, ukázku tanců a mnohé další.
O letních prázdninách již tradičně pořádáme
Příměstský tábor, který proběhne v termínu
od 1. do 10. července. Přihlášky s programem
najdete na webu CPR Vizovice a také v tištěné
podobě na stolečku pod věží kostela.
Podrobný program naleznete na nástěnce
CPR Vizovice pod věží kostela a také na našich
webových stránkách.
OREL JEDNOTA VIZOVICE
V neděli 3. května jste všichni zváni do Kašavy
na Orelský den župy Velehradské. Program začne ve 13 hodin mší svatou v místním kostele,
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pak bude následovat kulturní vystoupení a fotbalové utkání. Děti se mohou těšit na skákací
hrad a hry.
V sobotu 9. května od 13:30 do 17:00 si mohou děti (ty předškolní v doprovodu svých rodičů) přijít vyrobit na orlovnu dárek pro své maminky k jejich svátku.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ
ROK 2015/2016
V měsíci květnu obdrží děti, které letos navštěvují výuku náboženství, přihlášku na školní rok
2015/16. Jak jistě víte, náboženství je nepovinný předmět, do kterého je třeba dítě na každý
školní rok znovu přihlásit. Prosíme rodiče, aby
tuto přihlášku vyplnili a poslali zpět do 15. června, abychom se mohli s vedením školy dohodnout na počtu vyučovacích hodin. Přihlášky budou také k dispozici v předsíni kostela (pro nové
žáky) nebo bude možné si přihlášku stáhnout
na farních internetových stránkách.
LETNÍ FARNÍ 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. Přihlášky naleznete na stolku
pod věží.
NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH DOMA
Každý měsíc navštěvuji doma ty, kteří už nemohou pravidelně přicházet do kostela (ze zdravotních či jiných důvodů). V současné době vím
přibližně o 20 takových farnících. Pokud víte
o někom, kdo dříve náš kostel pravidelně navštěvoval a nyní už nechodí, prosím nahlaste
mi to. Velmi mě mrzí, když se někdy - často až
při zajišťování pohřbu, dovídám o někom, kdo
před několika lety pravidelně chodil na mši svatou. Jako farnost máme tvořit rodinu. A jako rodina máme nést odpovědnost jeden za druhého. Předem děkuji za vaši vstřícnost.
www.farnostvizovice.cz

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC KVĚTEN
Aby se děti, které mají letos poprvé přijmout
Pána Ježíše ve svatém přijímání,
na tento okamžik svědomitě připravily.

POUŤ PRACOVNÍKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
V sobotu 13. června se uskuteční na Svatém
Hostýně 5. pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví. Slavnostní mše svatá začne v bazilice v 10:15.
DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ
S OTCEM JAMESEM MANJACKALEM
Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem Jamesem Manjackalem,
charismatickým katolickým knězem z Indie,
která se uskuteční ve dnech 12. až 14. června
v městské sportovní hale v Nitře. Duchovní obnova se uskuteční se souhlasem biskupa nitranské diecéze Mons. Viliama Judáka. Všechny
informace včetně formuláře k přihlášení naleznete na odkaze www.duchovniobnova.cz
DUCHOVNÍ SLUŽBA
VE ZLÍNSKÉ NEMOCNICI
Pokud je někdo hospitalizován v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, je možné mu zajistit každou
neděli svaté přijímání. Tuto službu zajišťují laici, kteří obdrželi od otce arcibiskupa povolení.
Pro nahlášení osoby, které se má svaté přijímání podat, zavolejte na tel. číslo 577 210 022 (fara
u kostela sv. Filipa a Jakuba), případně na tel.
číslo 734 435 431 (fara Vizovice). Kromě jména
a ročníku narození pacienta nezapomeňte nahlásit také oddělení a pokoj, kde leží. Případně
také upozorněte na zhoršenou možnost komunikace (např. z důvodu mrtvice, stářím omezené orientace apod.).
SBĚR PROŠLÝCH AUTOLÉKÁRNIČEK
I v letošním roce bude muset mnoho řidičů vyměnit prošlou autolékárničku za novou. S tímto
povinným úkonem se jim nabídne možnost pofarní zpravodaj / květen 2015

moci lidem, kterým může prošlá autolékárnička
ještě posloužit.
Sběr koordinuje organizace Kola pro Afriku,
která připojuje autolékárničky k nákladu jízdních kol. Pokud tedy máte dle platného zákona
nepoužitelnou autolékárničku (raději si to sami
překontrolujte - kontrola policejní hlídkou by
vám mohla přinést zbytečné náklady), přineste
ji na faru. Já pak zajistím jejich hromadné předání příslušné organizaci. Předem díky za vaši
pomoc.
MODLITBA ZA DĚTI, KTERÉ PŮJDOU
K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ
Pane Ježíši, už za krátký čas se s Tebou
poprvé setkají děti z naší farnosti
ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se na to
co nejlépe připravily.
Dej jim sílu, ať s Tvou pomocí přemáhají
každý hřích a dělají hodně dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným,
aby jim dávali dobrý příklad živé víry
a obětavé lásky. Amen.
Otče náš... Zdrávas Maria...
POUŤ DO MEDŽUGORJE
Jako každoročně i letos pořádám pouť
do Medžugorje. Těm, kdo tam již byli, není toto
místo nutno blíže představovat. Kdo tam ještě nebyli, bych zkusil Medžugorje přiblížit slovy: místo pokoje, místo setkání. Setkání člověka
s Bohem a Boha s člověkem. Místo mimořádných milostí plynoucích z toho, že stále ještě
po dobu téměř 34 let na tomto místě probíhají každý den zjevení naší Matky Panny Marie
- Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů
poutníků, tisíce kněží a desítky biskupů z celého světa. Zatím nejvyšším církevním představitelem, který Medžugorje navštívil, byl vídeňský
kardinál Christoph Schönborn.
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Během naší pouti se zúčastníme zjevení Panny Marie vizionářce Mirjaně (každého druhého
dne v měsíci bývají zjevení v přítomnosti poutníků), setkáme se s jedním z vizionářů, jedním
z medžugorských kněží, navštívíme komunitu
pro léčení narkomanů Cenacolo atd. Program
je velmi bohatý.
Letošní poprázdninový termín byl vybrán
i s ohledem na to, že poslední léta bylo počasí
v květnu poněkud chladné a nestálé. V září
bývá počasí stabilnější, teplejší, ale již nebývají
velká vedra, která v Medžugorje v létě panují. I
moře bývá vyhřátější. Navíc s námi jezdí i nemálo vysokoškoláků a pro ty je termín před začátkem semestru rozhodně výhodnější než před
začátkem zkouškového období.
Termín: 30. 8.–5. 9. 2015 (Ne – So), odjezd
v neděli 30. 8., návrat v sobotu 5. 9. v dopoledních hodinách.
Cena: 2100 Kč + 38 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně
– stravování vlastní). Z vážnějších důvodů
(např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu.
V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě
a půl hodiny u moře. Pouť je s duchovním doprovodem. Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů. Cestovní pas již není
nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu
zelené barvy). POČET MÍST JE OMEZEN. Na spo-

lečnou pouť se těší P. Radek Maláč (na všechny dotazy rád odpovím - mobil 739 245 986;
email r.malac@seznam.cz).
SEKÁNÍ TRÁVY KOLEM ORLOVNY
A HŘIŠTĚ
Sekání se provádí farní sekačkou (vydá v sobotu dopoledne v 9 hod. otec Jindřich) – po ukončení předat čistou zpět.
V případě, že ti termín nevyhovuje nebo bude
špatné počasí, zvol si náhradní termín ± 2 dny
nebo si domluv výměnu s jiným členem Orla.
Provedení potvrď do tohoto seznamu na orlovně. Vyjde na tebe řada jednou za rok!!!
Jméno

Termín

Jiří Burget a Václav Dobeš

9. 5.

Lukáš Oškera a Jakub Špaňhel

23. 5.

Václav Burget a Jakub Červenka

6. 6.

Jindřich Mašláň a Vilém Kolařík

20. 6.

Martin Štach a Vojtěch Mašláň

4. 7.

Vojtěch Angelovič a Štěpán Radoň

18. 7.

Jan Adamuška a David Polách

1. 8.

Bronislav Machů a Jiří Janečka

15. 8.

Jakub Angelovič a Tomáš Světlík

29. 8.

Ondřej Ševčík a Martin Gerža

12. 9.

Jakub Oškera a Petr Opatrný

26. 9.

11. května slaví své 46. narozeniny P. Mgr. Miroslav Hřib
(pastorační praxe 3. 7. 1995 - 7. 7. 1996)
21. května slaví své 76. narozeniny P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)
24. května slaví své 76. narozeniny P. Mgr. Arnošt Červinka
(od 1. 7. 1994)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
přímluvu jejich křestních patronů a ochranu Panny Marie. Vzpomeňte
na ně ve svých modlitbách.
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poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
K LII. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB
ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
26. dubna 2015 – 4. neděle velikonoční
Exodus jako základní zkušenost povolání
Drazí bratři a sestry,
čtvrtá neděle velikonoční nám předkládá obraz Dobrého pastýře, který zná své ovce, volá
je, živí je a vede je. Již více než padesát let prožíváme o této neděli Světový den modliteb
za povolání. Pokaždé nám připomíná, jak je důležité se modlit, aby „Pán žně… poslal dělníky
na svou žeň“ (Lk 10,2). Tento příkaz Ježíš vyslovuje v souvislosti s misijním posláním; kromě
dvanácti apoštolů povolal dalších dvaasedmdesát učedníků a po dvou je rozesílá na misii
(srov. Lk 10,1-16). Církev je vskutku „svou povahou misionářská“ (Druhý vatikánský koncil,
dekr. Ad gentes, 2) a křesťanské povolání se nemůže narodit jinde než v nitru misijní zkušenosti. Poslouchat a následovat hlas Krista Dobrého pastýře, nechávat se jím přitáhnout, vést
a zasvětit mu svůj život tedy znamená, že umožníme Duchu Svatému, aby nás uvedl do misijní
dynamiky a vzbudil v nás touhu a radostnou
odvahu nabídnout a nasadit svůj život pro věc
Nebeského království.
Nabídnout svůj život s takovýmto misionářským postojem je možné jen tehdy, jsme-li
schopni vycházet ze sebe. Při 52. Světovém dni
modliteb za povolání bych proto chtěl uvažovat právě o tomto specifickém „exodu“, jakým
je povolání anebo, lépe řečeno, naše odpověď
na povolání, které nám dává Bůh. Když slyšíme
slovo „exodus“, naše myšlenky se hned ubírají
k počátkům podivuhodné historie lásky mezi
Bohem a lidem jeho dětí, té historie, jež prochází dramatickými dny egyptského otroctví,
povoláním Mojžíše, osvobozením a putováním
farní zpravodaj / květen 2015

do zaslíbené země. Kniha Exodus – druhá kniha
Bible – která o této historii vypráví, je podobenstvím celé historie naší spásy i základní dynamiky křesťanské víry. Přechod z otroctví starého
člověka k novému životu v Kristu je spasitelským dílem, k němuž u nás dochází prostřednictvím víry (Ef 4,22-24). Takový přechod je
pravým a skutečným „exodem“, je to cesta křesťanské duše a celé církve a rozhodné nasměrování života na Otce.
U kořene každého křesťanského povolání se
nachází takovýto základní pohyb prožívání
víry: věřit znamená osvobozovat se od sebe,
vycházet ven z pohodlnosti a tvrdosti vlastního
já, abychom zaměřili svůj život na Ježíše Krista
a tak jako Abrahám opustili svou zemi a vydali
se na pouť s důvěrou a s vědomím toho, že Bůh
nám ukáže cestu do nové země. Toto „vyjití“ nelze chápat jako pohrdání svým vlastním životem, svým cítěním a svým lidstvím. Naopak,
kdo se vydá na cestu následování Krista, najde život v hojnosti tím, že sebe samého dává
úplně k dispozici pro Boha a pro jeho Království. Ježíš říká: „Každý, kdo opustil domy nebo
bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo
děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc
a za podíl bude mít život věčný“ (Mt 19,29). To
vše má své hluboké kořeny v lásce. Křesťanské
povolání je především povoláním lásky, která
člověka přitahuje, vede ho za své hranice, odvádí ho od soustředění se na sebe a podněcuje
„trvalý exodus z já, které je uzavřené do sebe,
směrem k jeho osvobození v sebedarování,
a právě proto směřujícího k opětnému nalezení
sebe, ba dokonce k objevení Boha“ (Benedikt
XVI., encyklika Deus Caritas est, 6).
Prožitek exodu je typovou zkušeností křesťanského života, především u toho, kdo přijímá
povolání věnovat se zvláště službě evangeliu.
Spočívá ve stále obnovovaném postoji kon/6

verze a proměny, v setrvávání na cestě, v přecházení ze smrti do života, jak tomu je, když
slavíme každou liturgii – je to velikonoční dynamika. Od povolání Abrahámova až po Mojžíšovo, od putování Izraele pouští až po obrácení kázané proroky a Ježíšovu misijní cestu,
která vrcholí jeho smrtí a zmrtvýchvstáním, každé povolání je v zásadě Božím konáním, jež
nám umožňuje vycházet z naší původní situace, osvobozuje nás od každé formy otroctví,
vytrhává nás z našich návyků a z lhostejnosti
a promítá nás do radosti ze společenství s Bohem a s bratřími. Odpovědět na Boží volání
tedy znamená umožnit mu, aby On nás nechal
vycházet z naší falešné stability a my abychom
se mohli vydávat na cestu k Ježíši Kristu, prvnímu a poslednímu cíli našeho života a našeho
štěstí.
Dynamika exodu se netýká jen osob povolaných jako jednotlivců, ale misijní a evangelizační činnosti celé církve. Církev je doopravdy
věrná svému Mistrovi do té míry, do jaké je
církví, která „vychází ven“, která se nezabývá
sama sebou, svými strukturami a svými výdobytky, ale spíše dokáže kráčet, pohybovat se,
setkávat se s Božími dětmi v jejich reálné situaci
a soucítit s jejich ranami. Bůh vychází ze sebe
v trojiční dynamice lásky, naslouchá bídě svého
lidu a zasahuje, aby ho osvobodil (Ex 3, 7). K takovémuto způsobu bytí a konání je církev povolána: má být církví, která vychází v ústrety
člověku, hlásá osvobozující slovo evangelia,
s Boží milostí léčí rány na duši i na těle a povznáší chudé a potřebné.
Drazí bratři a sestry, tento osvobozující exodus
ke Kristu a k bratřím rovněž představuje cestu
k plnému pochopení člověka a k lidskému
a společenskému růstu v dějinách. Vyslechnout
a přijmout Pánovo volání není pouze osobní
a vnitřní záležitostí, kterou můžeme zaměnit
za chvilkovou emoci; je to konkrétní, reálné a totální úsilí, jež zahrnuje celý náš život
/7

a klade ho do služeb budování Božího království na zemi. Křesťanské povolání, zakořeněné
v kontemplaci Otcova srdce, nás proto zároveň vede k solidární angažovanosti se snahou
o osvobození bratří, především těch nejchudších. Ježíšův učedník má srdce otevřené k nekonečnému horizontu a jeho niterný vztah s Pánem nikdy není útěkem od života a od světa, ale
naopak „je ze své podstaty společenstvím misijním“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 23).
Dynamika exodu směrem k Bohu a k člověku
naplňuje život radostí a smyslem. To bych
chtěl říci především těm nejmladším, kteří dokážou být disponibilní a velkorysí i vzhledem
ke svému věku a hledí do budoucnosti, jež se
otevírá před jejich očima. Pohled do neznáma
a starosti o budoucnost i nejistoty každodenního života mnohdy přinášejí riziko, že se jejich rozlet ochromí a jejich sny překazí; někdy
docházejí až k myšlence, že nemá smysl se pro
něco nasazovat a že Bůh křesťanské víry omezuje jejich svobodu. Nikoli, drazí mladí, nemějte
strach vycházet ze sebe a vydávat se na cestu!
Evangelium je slovo, které osvobozuje, proměňuje a činí váš život krásnějším. Jak krásné je
nechat se překvapit Božím voláním, přijmout
jeho slovo, následovat svými kroky Ježíšovy
stopy v uctívání božského tajemství a ve šlechetném nasazení pro druhé. Váš život bude
každým dnem bohatší a radostnější!
Panna Maria, vzor každého povolání, se nebála vyslovit při Pánově volání své „fiat“. Ona
nás vede a provází. Maria s velkorysou odvahou víry vyzpívala svou radost z toho, že vyšla
ze sebe a darovala své životní plány Bohu.
K ní se obracejme, abychom byli plně disponibilní pro Boží záměr, který má Bůh s každým
z nás, aby v nás rostla touha vycházet a spěchat
ke druhým (srov. Lk 1,39). Kéž nás Panna Maria
chrání a přimlouvá se za každého z nás.
Ve Vatikánu 29. března 2015, Květná neděle
FRANTIŠEK
www.farnostvizovice.cz

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
KE XLIX. SVĚTOVÉMU DNI
SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
17. května 2015
Sdílet rodinu: přednostní prostředí pro setkání v
nezištné lásce
Drazí bratři a sestry,
téma rodiny se nachází v centru důkladné církevní reflexe a synodního procesu, který předpokládá konání dvou synod: jedné mimořádné,
která skončila, a druhé řádné, svolané na letošní říjen. V této souvislosti jsem považoval za
vhodné, aby se téma příštího Světového dne
sdělovacích prostředků vztahovalo k rodině.
Vždyť rodina je prvním místem, kde se učíme
komunikovat. Návrat k tomuto výchozímu
momentu nám může pomoci jednak k tomu,
aby komunikace byla autentičtější a lidštější,
i k tomu, abychom nazírali rodinu z nového
úhlu pohledu.
Nechme se inspirovat evangelním obrazem
Mariiny návštěvy u Alžběty (Lk 1,9-56). „Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným
hlasem: ‚Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!‘“ (verše 41-42)
Tato epizoda nám především ukazuje komunikaci jako dialog, který se propojuje s řečí těla.
První odpověď na Mariin pozdrav dává dítě,
které se radostně pohnulo v Alžbětině lůně.
Zaplesat radostí ze setkání je v určitém smyslu archetypem a symbolem veškeré další komunikace, jíž se učíme ještě dříve, než přijdeme
na svět. Lůno, které je naším domovem, je první
„školou“ komunikace tvořenou nasloucháním
a tělesným kontaktem, kde se v chráněném
prostředí a za upokojujícího tlukotu matčina
srdce učíme sbližovat se s vnějším světem. Takovéto setkání dvou bytostí, které jsou si tak
blízké a zároveň jedna od druhé tak odlišné, setkání plné příslibů, je naší první zkušeností s kofarní zpravodaj / květen 2015

munikací. Je to zkušenost společná nám všem,
protože každý z nás se narodil z matky.
I po příchodu na svět v určitém smyslu zůstáváme „v lůně“, jímž je rodina. Je to lůno tvořené
různými lidmi ve vzájemném vztahu: rodina je
„místo, kde se učíme respektovat odlišnost druhých“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 66);
odlišnost pohlaví a generací, které komunikují
především tím, že se navzájem přijímají, protože mezi nimi existuje pouto. Čím širší je tato
škála vztahů a čím větší je věková různost, tím
se prostředí našeho života obohacuje. Je to svazek, jenž je základem pro slovo, a slovo samo
o sobě svazek zase upevňuje. Slova nevynalézáme, ale můžeme je používat, protože jsme je
přijali. V rodině se učíme hovořit „mateřským
jazykem“, to znamená jazykem našich předků
(srov. 2 Mak 7,25.27). V rodině vnímáme, že nás
druzí předešli, že nám vytvořili podmínky k životu i k tomu, abychom my sami mohli plodit
život a vytvářet něco dobrého a krásného. Dávat můžeme, protože jsme dostali, a tento blahodárný kruh představuje pro rodinu srdce její
schopnosti být vnitřně spojená i komunikovat;
všeobecně řečeno, je paradigmatem každé komunikace.
Zkušenost se svazkem, který nás „předchází“,
rovněž způsobuje, že rodina je prostředím, kde
se odevzdává modlitba jako základní forma komunikace. Když maminka a tatínek uspávají své
právě narozené děti, často je svěřují Bohu, aby
nad nimi bděl; a když jsou trochu větší, modlí se
s nimi jednoduché modlitby a s láskou připomínají i další osoby – prarodiče, ostatní příbuzné,
nemocné a trpící i všechny, kdo Boží pomoc potřebují nejvíce. Tak se většina z nás v rodině naučila náboženskému rozměru komunikace, jež
je v křesťanství cele proniknuta láskou, Boží láskou, která se nám daruje a kterou my darujeme
druhým.
V rodině existuje hlavně schopnost obejmout
se, snášet se, doprovázet se, interpretovat po/8

hledy i mlčení, spolu se smát i plakat, a to
vše mezi osobami, které si navzájem nezvolily jedna druhou, ale přesto jsou jedna pro
druhou tak důležité, že jim to umožňuje vzájemně pochopit, co doopravdy znamená komunikace jako objevování a vytváření blízkosti.
Zkracovat vzdálenosti, vycházet si vstříc a přijímat jeden druhého je důvodem k vděčnosti
a k radosti; z Mariina pozdravu a z radostného
pohnutí dítěte pramení požehnání od Alžběty
a po něm následuje krásný chvalozpěv Magnificat, v němž Maria chválí záměr Boží lásky s ní
i se vším lidem. „Ano“ vyslovené s vírou je zdrojem, z něhož pramení důsledky přesahující nás
samotné a expandující do celého světa. „Navštěvovat“ znamená otevírat brány, neuzavírat
se ve svých obydlích, ale vycházet a jít druhému
vstříc. Také rodina je živá, pokud žije v otevřenosti, jež ji přesahuje; rodiny, které mají tuto
vlastnost, mohou předávat své poselství života
a společenství, mohou poskytovat útěchu a naději rodinám nejvíce zraněným a způsobovat,
že poroste samotná církev, jež je rodinou rodin.
Rodina je více než cokoli jiného místem, kde
se žije každodenní pospolitost a kde se zakoušejí limity jak vlastní, tak těch druhých, i malé
a velké problémy v soužití a ve vzájemném vycházení. Dokonalá rodina neexistuje, ale není
třeba mít strach z nedokonalosti, z křehkosti
a ani z konfliktů. Je třeba naučit se jim čelit konstruktivním způsobem. Proto se rodina, kde
se lidé mají rádi i se svými hranicemi a hříchy,
stává školou odpuštění. Odpuštění představuje
komunikační dynamiku, v níž se narušená a rozbitá komunikace může napravit vzájemně vyslovenou a přijatou lítostí a díky tomu se může
rozvíjet. Dítě, které se v rodině naučí naslouchat
druhým, hovořit uctivě, vyslovit svůj názor bez
popírání názoru těch druhých, bude ve společnosti tvůrcem dialogu a smíření.
Pokud jde o limity a komunikaci, hodně se můžeme naučit od rodin s dětmi, které jsou pozna/9

menané jedním nebo vícerým postižením. Motorický, smyslový nebo inteligenční deficit vždy
představuje pokušení uzavírat se. Avšak díky
lásce rodičů, sourozenců a dalších blízkých lidí
se může stát stimulem k otevřenosti, ke sdílení
a k inkluzivní komunikaci. Škola, farnost i různá
sdružení mohou pomáhat tomu, aby se člověk
stával otevřenější ke všem a nikoho nevylučoval.
Ve světě, kde se tak často zlořečí, hovoří se
špatně, rozsévá se koukol a naše lidské prostředí se znečišťuje pomluvami, může rodina
být školou komunikace chápané jako dobrořečení. A to i tam, kde zdánlivě převažuje neodvratnost nenávisti a násilí, tam, kde jsou rodiny mezi sebou rozděleny kamennými zdmi
nebo stejně tak neproniknutelnými zdmi předsudků a zášti, i tam, kde existují zdánlivě dobré
důvody, abychom řekli „tak dost“. Ve skutečnosti platí, že dobrořečení místo zlořečení, navštěvování místo odmítání a přijetí místo boje
jsou jedinými způsoby, jak zlomit spirálu zla, jak
svědčit o tom, že dobro je vždy možné, a jak vychovávat děti k bratrství.
Nejmodernější sdělovací prostředky, které jsou
především pro mladší již nezbytné, mohou komunikaci v rodině a mezi rodinami buď zabraňovat, nebo jí mohou napomáhat. Bránit jí mohou tehdy, pokud se poslech stane důvodem
k úniku a k fyzické izolaci a nasycuje se jím každý okamžik ticha a očekávání, přičemž se člověk odnaučuje, že „mlčení je integrální součástí komunikace a bez něj neexistují slova
s hutným obsahem“ (BENEDIKT XVI., Poselství
ke 46. Světovému dni sdělovacích prostředků,
24. 1. 2012). Prospívat jí mohou tehdy, když napomáhají ke sdílení a ke spoluúčasti, k udržování kontaktu se vzdálenými, k poděkování
a k žádosti o odpuštění a ke stále nové možnosti setkat se. Budeme-li každodenně objevovat tento živoucí střed, jímž je setkání jako „živý
začátek“, dokážeme náš vztah s technologiwww.farnostvizovice.cz

emi řídit místo toho, abychom se jimi nechávali
vést. I v této oblasti jsou prvními vychovateli rodiče. Ale nesmí v tom zůstávat sami; křesťanské
společenství je povoláno stát po jejich boku,
aby dokázali učit děti životu v prostředí komunikace podle kritérií důstojnosti lidské osoby
a obecného dobra.
Dnešní výzva tedy spočívá v tom, abychom se
znovu naučili vyprávět, a nejen jednoduše vytvářeli a konzumovali informaci. To je směr, kterým nás vedou dnešní mocné a cenné komunikační prostředky. Informace je důležitá, ale
nestačí, protože velmi často zjednodušuje, staví
proti sobě rozdílnosti a různé pohledy s požadavkem zařadit se k jednomu nebo k druhému,
místo toho, abychom upřednostňovali celostní
pohled.
Koneckonců ani rodina není nějakým předmětem, o němž se sdělují různé názory, jaké
máme, nebo nějakým kolbištěm, kde se vedou ideologické boje, ale je prostředím, kde se
učíme zblízka komunikovat; ona je subjektem,
který komunikuje, je „komunikujícím společenstvím“. Je společenstvím, které dokáže doprovázet, slavit a přinášet plody. V tomto smyslu

lze obnovit pohled, jenž je schopný rozpoznávat rodinu jako trvalý velký zdroj, a nikoli jako
problém nebo krizovou instituci. Média mají
často tendenci představovat rodinu ne jako
konkrétní místo pro život, ale jako nějaký abstraktní model, který lze buď přijmout, nebo
odmítnout, obraňovat ho, nebo na něj útočit;
anebo jako něčí ideologii, která stojí proti někomu jinému, místo abychom ji viděli jako prostředí, kde se všichni učíme, co znamená komunikovat v lásce, kterou dáváme i přijímáme.
Vyprávět znamená pochopit, že naše životy
jsou propojeny do jediného děje a že každý
z mnoha hlasů je nenahraditelný.
Nejkrásnější rodina, která je hlavním aktérem,
a ne problémem, je taková, jež dokáže na základě svého svědectví komunikovat krásu a bohatství vztahu mezi mužem a ženou i vztahu
mezi rodiči a dětmi. Nebojujme za obranu minulosti, ale s trpělivostí a s důvěrou pracujme
ve všech oblastech našeho každodenního působení pro vytváření budoucnosti.
Ve Vatikánu 23. ledna 2015,
vigilie svátku sv. Františka Saleského
FRANTIŠEK

pastyrsky list
PASTÝŘSKÝ LIST K VÝROČÍ KONCE VÁLKY
Drazí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval ke třem věcem. Především
k vděčné vzpomínce na ukončení druhé světové války, k poděkování za 70 let míru, který
je pro nás velkým darem Božím. S úctou a vděčností děkujme za všechny, kteří pro ukončení
války nasazovali životy. Modleme se za padlé
vojáky i za všechny, kteří byli popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních táborech.
Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české i německé národnosti.
farní zpravodaj / květen 2015

Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce
druhé světové války zvonit všechny zvony
po dobu 7 minut v předvečer státního svátku
ve čtvrtek 7. 5. 2015 v 19.30 hod. Při zvonění se
všichni spojme v tiché modlitbě za oběti války.
O státním svátku 8. 5. 2015 vložte do mše svaté
přímluvu: Přijmi, Bože, naše poděkování, že žijeme v naší zemi už 70 let v míru, a prosíme Tě,
uveď do svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách 2. světové války. Po mši sv. zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou modlitbu u pomníku
padlých ve 2. světové válce.
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Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní
eucharistický kongres v Olomouci, o němž už
víte. Na pátek 15. května zvu všechny děti, které
chodí do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás všechny.
V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy
svatého papeže Jana Pavla a svatořečení blaho-

slaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší papežův
sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál
Stanislav Dziwisz.
Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.
Všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

aktuální téma

Modlitba za NEK 2015
Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává Svoje Tělo a Krev.
Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.
Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.
Otče náš.
Zdrávas Maria.
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DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
Dvoudenní oslava bude zahájena v pátek
15. května v 10 hodin programem pro děti,
které se do Olomouce sjedou se svými katechety či kněžími v rámci výuky náboženství
(více informací o setkání dětí z náboženství viz.
Úvodník).
K modlitbě před eucharistickým Kristem se
v rámci kongresu sejdou také mladí lidé. Jejich
program zahájí v pátek v 19 hodin mše svatá
s arcibiskupem Janem Graubnerem v olomoucké katedrále a po ní bude následovat adorace s řeholníky a večer chval, který bude ukončen ve 23 hodin. V sobotu ráno se pak mladí
lidé sejdou ke společné modlitbě ranních chval
z breviáře.
Hlavní část sobotního programu, k němuž se
v Olomouci shromáždí věřící z celé arcidiecéze,
bude zahájena v 10 hodin. Pro účastníky bude
souběžně připraveno pět přednášek: v kostele
Neposkvrněného početí Panny Marie dá P. prof.
František Kunetka nahlédnout do dějin i současnosti liturgického slavení eucharistie, v kostele Zvěstování Páně pohovoří P. Pavel Stuška
na téma „Eucharistie buduje společenství
církve“, v kostele Panny Marie Sněžné představí
P. Vojtěch Koukal adoraci jako chválu, v kostele
sv. Mořice osvětlí P. Adam Rucki jaké jsou plody
svatého přijímání a v kostele sv. Michala ukáže
P. doc. Rudolf Smahel vztah mezi rodinou a eucharistií.
www.farnostvizovice.cz

Od 12:30 povede každý ze zmíněných přednášejících adoraci a po ní se v 13:30 vydají věřící v průvodech z jednotlivých kostelů směrem
do katedrály. Zde bude v 15 hodin jako vyvr-

cholení diecézního eucharistického kongresu
zahájena mše svatá, kterou bude slavit arcibiskup Jan Graubner.
Jako doprovodný program proběhne výstava
s názvem „Smlouva nová a věčná. Eucharistie
ve výtvarném umění“. Otevřena bude na třech
místech v Olomouci: v křížové chodbě Arcidiecézního muzea, ve výstavním sále Arcibiskupského paláce a v kryptě katedrály sv. Václava a to od konce dubna až do 4. října každý
den kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Diecézní
eucharistický kongres bude jedinečnou příležitostí prožít den v radosti a vděčnosti za velký
dar eucharistie, kterým nás, věřící, Ježíš v životě
posiluje a spojuje.
Převzato z www.ado.cz
EPIDEMIE EBOLY - NOVINKY
OD MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
Od vrcholu epidemie eboly v zemích západní
Afriky (Guinea, Sierra Leone a Libérie), která
zcela ochromila tamní zdravotní systém a zanechala za sebou zatím přes 10 000 mrtvých lidí,
uběhlo něco málo přes 7 měsíců, řád Milosrdných bratří však již dokázal plně obnovit svoji
farní zpravodaj / květen 2015

zdravotní péči obyvatelům Libérie a Sierra Leone.
Katolická nemocnice sv. Josefa v Monrovii (Libérie), kterou se podařilo znovuotevřít 24. listopadu 2014 díky pomoci a spolupráci mnoha
různých organizací, pokračuje ve své službě
místním obyvatelům v širokém okolí v ambulantní péči se specializací na péči o matky a děti.
Právě oddělení pro matky s dětmi je nesmírně
citlivé a především vytížené právě v závěrečné
fázi epidemie. Zároveň vyžaduje výrazně zpřísněné podmínky bezpečnosti a ochrany pacientů před nákazami, zvláště eboly. Zaměstnanci nemocnice musí každý den procházet
testem IPC (Infection Prevention and Control)
infekční prevence a kontroly, mnoha školeními
a vzdělávacími kurzy, aby věděli, jak v těchto
zpřísněných podmínkách mají pracovat.

Nemocnice Mabesseneh sv. Jana z Boha v Lunsaru (Sierra Leone), která byla znovuotevřena
6. ledna 2015 za technické a profesní podpory
organizace IMC (International Medical Corps
– Mezinárodní lékařské jednotky), AU (African
Union – Africká unie) a CUAMM (Medici con
l’Africa – Lékaři pro Afriku), ale i velkého množství mezinárodních dobrovolníků, ve prospěch
mnoha pacientů, kteří dlouhé měsíce s nadějí
čekali na obnovení činnosti nemocnice, aby
mohli být ošetřeni. V nemocnici vedle chirurgické jednotky funguje stejně jako v Monrovii
centrum pro matky a děti poskytující zdravotní
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péči a porodní asistenci z mnoha okolních vesnic.
Zdravotní centrum sv. Jana z Boha v Lungi (Sierra Leone) bylo otevřeno 2. března 2015 po několika týdnech cvičení a školení personálu zařízení a přeorganizování zařízení pro zajištění
bezpečnostních podmínek. Školení měli na starosti lékaři z nemocnice v Lunsaru. Jelikož je
zařízení nově otevřené, příliv pacientů je pozvolný, nicméně můžeme alespoň garantovat
bezpečnost pacientů a personálu.
Společenský závazek, který obě zařízení v Sierra Leone mají, se nejvíce projevil při jejich zavření po vypuknutí epidemie. Nyní je třeba
v této péči pokračovat. S cílem zamezení šíření
infekce byly i v době epidemie mnohé rodiny
v domácí karanténě monitorovány a byla jim
poskytována pitná voda (upravovaná v nemoc-

nici), jídlo a zdravotní péče. Dnes tato služba
pokračuje a chráněny tak jsou stále nové rodiny. Rodinu je zde třeba chápat jako základ
zdravé společnosti.
Ještě jednou mnohokrát ze srdce děkujeme
všem lidem dobré vůle, asociacím, vládním
i nevládním organizacím za jejich nezištnou
pomoc po boku Milosrdných bratří v péči o nemocné a potřebné v postižených zemích.
A zvláštní dík patří všem členům rodiny sv.
Jana z Boha, bratřím a spolupracovníkům, kteří
projevili svoji zvláštní schopnost semknutí se
v době krize a neutuchající podpory a zájmu
o ty nejpotřebnější ve snaze jim pomoci nasazením všech svých sil a prostředků.
Generální kurie
kancelář pro misijní a zahraniční spolupráci
Řím 16. března 2015

ohlédnutí
PRÁZDNINOVÝ DEN
Jak už bývá zvykem, i tentokrát měly děti
od první do deváté třídy zpestřené prázdniny Prázdninovými dny. Ty se konaly 9. 10. března na orlovně, tentokrát netradičně
s přespáním.
Téma bylo VESMÍR. Hned po seznámení se
přišel dětem dopis přímo z NASA, ve kterém
byla žádost o pomoc s prozkoumáním jedné
planety, což se pochopitelně nedalo odmítnout. Stačilo jen sehnat jídlo a mohlo se letět.
Vše probíhalo hladce, dokud naše loď uprostřed noci neztroskotala na neznámé planetě. Tu, jak se ráno ukázalo, obývali podivní
mimozemšťané, kteří nepřicházeli zrovna
v míru. Naštěstí se mezi nimi našli i takoví, kteří
nám byli ochotní pomoct, a tak byla naše raketa
brzy opravená a naše vesmírné dobrodružství
mělo šťastný konec.
Velké poděkování patří paní katechetce a ostatním vedoucím, kteří připravovali hry, za jejich
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trpělivost s ne vždy poslušnými dětmi.
Alenka Kolaříková
www.farnostvizovice.cz

Při vigilii slavnosti Vzkříšení Páně v sobotu 4. dubna přijala v našem kostele společně se svými třemi dětmi křest
paní Veronika Štěpáníková z Vizovic. Kéž celou rodinu stále více posiluje a sjednocuje Kristova milost.

V pátek 10. dubna byl na orlovně slavnostně zakončen druhý cyklus kurzu Manželské večery, který pořádalo
Centrum pro rodinu Vizovice. Kurzu se zúčastnilo osm manželských párů především z naší farnosti.
farní zpravodaj / květen 2015
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V sobotu 28. března se uskutečnilo v Prostějově Arcidiecézní setkání mládeže. Celý program byl pojat velmi moderně.
Spolu s úžasným maskotem
nejvíce potěšilo netradiční
představení děkanátů (najdeš
na: www.youtube.com; odkaz:
přestavení děkanátu).

predstavujeme DVD
OCTOBER BABY
Film vypráví příběh teenagerky Hannah, která
navenek žije spokojený život, ale uvnitř si připadá nechtěná, přemáhají jí pocity až nenávisti nebo pocit, že by neměla žít. Ona však netuší, odkud tyto pocity přicházejí, jak se jim
má bránit. V tom se dozvídá, že je adoptovaná
a že žije jenom díky tomu, že přežila potrat. Rozhodne se hledat svoji identitu tím, že vyhledá
svoji biologickou matku. Avšak čím více se dozvídá, tím více je nepokojná, vztahy v rodině,
v níž žila, se začínají komplikovat. Nové poznatky, ani setkání s biologickou matkou jí klid
nevrací, spíše naopak. Až jednou se setká s jedním starým knězem, který jí poradí, že klid najde v odpuštění: Stejně jako jí bylo v Kristu odpuštěno, je i v její moci odpouštět druhým. Pro
tento postoj se může rozhodnout. Nenávist je
břemeno, které je těžké, ale nemusí jej nést.
Pouze v odpuštění najde svobodu. Toto odpuštění Hannah přináší klid do jejího života i života
její rodiny. Film je inspirovaný skutečným příběhem Gianny Jessen.

DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 7-8/2013

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 5, květen 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 červnového
čísla ve středu 20. května 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence kveten
1.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Meluzínovu, ochranu a pomoc Boží a dary Ducha
Svatého

2.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

3.

Ne

9.00

Za + Oldřišku a Josefa Lednické a za celou živou i + rodinu

4.

Po

17.30

Za + Floriána Vymětalíka, manželku a děti

7.

Čt

17.30

Za + Marii Burgetovou, rodiče Lednické, rodinu Kobelkovu
a za duše v očistci
Mše svatá s otcem arcibiskupem Janem v zámecké kapli
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Za + Františka Jiříčka a vnuka Tomáška s prosbou o Boží pomoc
pro živou rodinu

8.

Pá

17.30

9.

So

17.30

10.

Ne

9.00

Za maminky

11.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Mlýnkovu a Žůrkovu
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

14.

Čt

17.30

Za + Františku a Antonína Janečkovy, rodiče z obou stran
a za Boží požehnání pro celou živou rodinu

15.

Pá

17.30

Za + manžela, dceru a za živou rodinu Rafajovu

16.

So

17.30

17.

Ne

9.00

Za + Miroslava Hanáčka, snachu Janu a Josefa Lengála s prosbou
o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Za + Františku a Josefa Hábovy, rodiče z obou stran, živou rodinu
a za duše v očistci
Pouť k Matce Boží u Chladné studny

15.00

Za živé a + poutníky k Chladné studni

18.

Po

17.30

Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu
Pšenčíkovu, Hasíkovu, Balajkovu a Mikeskovu

21.

Čt

17.30

Za + manžela Jaroslava, živou i + rodinu z obou stran a za duše v očistci

22.

Pá

17.30

Za + rodiče Svárovské a za živou rodinu

23.

So

17.30

Za farníky
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

24.

Ne

9.00

Za naše jubilanty s prosbou k Panně Marii o její přímluvu a ochranu

25.

Po

17.30

Za + Marii Žažovou, rodiče z obou stran a za živou rodinu

28.

Čt

17.30

Za + Miroslava Straku, prarodiče a za živou rodinu

29.

Pá

17.30

30.

So

17.30

Za + Josefa Žebráčka, rodiče, sourozence, živou rodinu a za duše
v očistci
Za + Milana Kalužu, + rodiče z obou stran, za dar zdraví a za Boží
požehnání pro živou rodinu
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

31.

Ne

10.00

Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

