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úvodník
CÍRKEV BRÁNÍ PRÁVA DĚTÍ
Velmi často se ve společnosti hovoří o nejrůznějších právech dospělých, tedy těch, kteří jsou
již schopni o svá práva usilovat nebo dokonce
za ně bojovat, ale jen zřídka je slyšet hlas, který
by hovořil o právech nejmenších a nejslabších,
tedy těch, jejichž právo se může naplnit jen
tehdy, pokud nalezne příznivou odezvu u mocných a zodpovědných lidí světa. Jejich vymáhání
a uskutečňování tak často zůstává jen na angažovaných jednotlivcích nebo čelních představitelích církve.
Připomeňme si v této souvislosti slova papeže
Františka, která přednesl před dvěma lety při příležitosti setkání s delegací Mezinárodního katolického výboru pro děti.
„V kladném smyslu je nutné zdůrazňovat právo
dětí na růst v rodině. Tedy právo vyrůstat s maminkou a tatínkem, kteří jsou schopni vytvořit vhodné prostředí k rozvoji dítěte a jeho citovému dozrávání. Dítě tak dozrává ve vztahu,
v konfrontaci s mužností otce a ženskostí
matky, a miluje proto svou citovou zralost.“
To s sebou ovšem nese také právo rodičů na morální a náboženskou výchovu jejich dětí.
„A v tomto ohledu bych chtěl odmítnout jakékoliv výchovné experimentování s dětmi. Nelze činit pokusy na dětech a mladých lidech.
Nejsou to pokusní králíci. Hrůzy výchovné manipulace, které jsme zažili v mocných vyhlazovacích diktaturách 20. století, dosud nezmizely. Uchovaly se v různých hávech až
do současnosti a pod nárokem modernosti

nutí děti a mladé lidi, aby se ubírali po diktátorské cestě “jediného myšlení”. Jeden významný
odborník v oblasti výchovy mi o některých
konkrétních vzdělávacích projektech před
pár týdny řekl: Člověk neví, jestli dítě posílá
do školy, nebo do převýchovného tábora.“
Práce s lidskými právy tedy předpokládá trva-

lou antropologickou formaci. Musíme mít dobré
znalosti o člověku, dokázat odpovědět na problémy a výzvy, které nám klade současná kultura, a také na mentalitu šířenou sdělovacími
prostředky. Práva a povinnosti se zakládají
na antropologii dětství, ze které se rovněž odvíjí
veškerá vzdělávací koncepce, upozorňoval Svatý
otec.
”Tyto výchovné projekty se přirozeně musí rozvíjet, dozrávat a přizpůsobovat se znamením
časů, v úctě k identitě člověka a svobodě svědomí. Nejde o to, abychom děti hýčkali ve skleníku, mimo realitu, v neschopnosti dát život

a v závislosti na dávno minulých kulturách.
To by bylo špatné! Musíme čelit nové kultuře s pozitivními lidskými hodnotami. Přichází mi na mysl logo buenosaireské komise na ochranu dětí: Svatá rodina na oslíku,
jak prchá, aby ochránila Dítě. Někdy je kvůli

obraně třeba utéct, jindy je nutné bojovat!
Ale vždy je nutné uchovat něhu.“ Jednou
z možností, jak se zasazovat o práva dětí, je petice. O petici na toto téma, včetně možnosti
se k ní svým podpisem připojit, se dovíte více
v rubrice Oznámení.
P. Jindřich Peřina

oznámení
KVĚTEN
V neděli 1. května se uskuteční od 15 hodin
na zahradě Nemocnice Milosrdných bratří májová pobožnost. V případě nepříznivého počasí
se bude konat v nemocniční kapli.
V pondělí 2. května bude na faře od 18:30
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
 Čtvrtek 5. 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.
 Čtvrtek 5. května je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
V pátek 6. května bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin.
 V pátek 6. května zve otec arcibiskup Jan
všechny věřící na městskou pouť k sv. Janu Sarkandrovi v olomoucké katedrále. Začátek pouti je v 18 hodin.
V sobotu 7. května se koná v olomoucké katedrále diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi.
V 10 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým členům diecéze.
Od 12 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana
Sarkandra v Olomouci - ulice Na Hradě.
V neděli 8. května bude sloužena v 9 hodin
mše svatá za maminky.
V neděli 8. května se uskuteční od 15 hodin
na zahradě sanatoria Topas májová pobožnost.
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V případě nepříznivého počasí se bude konat
ve vestibulu.
 V neděli 8. května bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
V sobotu 14. května se uskuteční v našem
kostele od 20 do 22 hodin další večer chval, který bude součástí modlitební vigilie ze slavnosti
Seslání Ducha svatého.
 Na neděli 15. května vyhlásil otec arcibiskup Jan sbírku na církevní školy v diecézi.
 V neděli 15. května bude pouť u Chladné
studny. Mši svatou v 15 hodin bude slavit P. Mgr.
Jaroslav Endlicher (kaplan ve Zlíně u sv. Filipa
a Jakuba) a bude obětována za živé a zemřelé
poutníky k Chladné studni.
 V neděli 15. května pořádá CPR Vizovice
v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost
aneb Oslavu Dne maminek a celé rodiny.
V pondělí 16. května bude na faře od 18:30
setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
 V neděli 22. května bude sbírka na potřeby farnosti.
V neděli 22. května při mši svaté poděkujeme Bohu za dar života a za dar kněžství otce Arnošta a otce Stanislava.
 V neděli 22. května se uskuteční od 17
hodin na Masarykově náměstí u mariánského sloupu májová pobožnost, při které budeme prosit Matku Boží nejen za ochranu našeho
města, ale i po vzoru našich předků za ochranu
našeho kontinentu před nepřáteli a za dar víry
pro všechny Evropany.
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 V neděli 29. května prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude
v 9 hodin a po ní průvod městem ke čtyřem oltářům.
V neděli 29. května se uskuteční od 15 hodin na zahradě pečovatelského domu Dotek
májová pobožnost. V případě nepříznivého počasí se bude konat v zimní zahradě.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Pobožnosti budou ve dnech, kdy je u nás mše
svatá (pondělí, čtvrtek, pátek, sobota), vždy
po mši svaté. V neděli 1. května bude v 15 hodin v Nemocnici Milosrdných bratří, v neděli 8. května bude v 15 hodin v sanatoriu
Topas, v neděli 15. května bude májová navazovat na poutní mši svatou u Chladné studny,
v neděli 22. května bude májová v 17 hodin
na náměstí u mariánského sloupu a v neděli
29. května v 15 hodin v pečovatelském domě
Dotek. Májová pobožnost je především záležitostí rodiny. Proto na ně srdečně zvu zvláště
maminky, tatínky a jejich děti.
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...
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CENTRUM PRO RODINU
(Hana Radoňová,
mobil 604 218 211)
Maminkám přejeme k jejich svátku hodně lásky jejich blízkých. Kéž je každé mamince Panna
Maria nablízku svojí pomocí a přímluvou. V neděli 8. 5. při mši svaté v 9 hodin společně poděkujeme za tento dar - být maminkou.
Připravuje Zahradní slavnost aneb Oslavu
Dne maminek a celé rodiny, která se bude konat ve venkovním kulturním areálu v obci Ostrata dne 15. května od 14:30. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na 29. května.
O velkých prázdninách jsou pro děti ve věku
4-6 a 6-14 let připraveny Letní prázdninové dny
(příměstský tábor) v termínu od 7. do 15. července. Prosíme rodiče, pokud mají zájem o tuto
aktivitu, aby své děti přihlásili co nejdříve prostřednictvím přihlášky, která je ke stažení na našem webu nebo si ji můžete vyzvednout osobně v kanceláři CPR na faře.
Každé pondělí od 15:00 do 16:30 probíhá
na orlovně kroužek Veselé vařečky. Přijďte si
zkusit něco dobrého uvařit.
Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 probíhá setkání maminek na MD – Klub maminek na orlovně.
Podrobný program naleznete na nástěnce CPR Vizovice pod věží kostela a také na našich webových stránkách. Jsme i na facebooku:
www.facebook.com/cprvizovice/
OREL JEDNOTA VIZOVICE
(Mgr. Alžběta Doležalová,
mobil 607 720 109)
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc
s organizací Jarního putování.
Srdečně zveme všechny děti i dospělé, kteří by
si chtěli vytvořit originální dárek pro maminku
k Svátku matek v sobotu 7. května od 14 do 17
hodin na orlovnu. Během výtvarné dílničky budeme vyrábět přáníčka, kytičky, svícínky a srdíčková zvířátka.
Již podruhé se sejde naše orelská rodina a její
www.farnostvizovice.cz

příznivci v neděli 8. května na Oslavě svátku
maminek na orlovně. Všechny účastníky prosíme o nahlášení oběda do 1. května Zdeňku
Adamuškovi nebo Mgr. Alžbětě Doležalové.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC KVĚTEN

Aby Panna Maria, Matka milosrdenství,
nás vedla podle vůle Boží k láskyplné
službě bližním.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
V měsíci květnu obdrží děti, které letos navštěvují výuku náboženství, přihlášku na školní rok
2016/17. 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 TÁBOR PRO DĚTI
Letní tábor pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ pořádaný každoročně mládeží naší farnosti se uskuteční od soboty 6. srpna do soboty 13. srpna
na faře v Branné nedaleko Jeseníku.
Cena: 1 500 Kč. Přihlášky na tábor naleznete
na farních webových stránkách nebo na stolku
pod věží.
POUŤ PRO NEZADANÉ ANEB
„DOŠLÁPNI SI NA SAMOTU“
CPR Olomouc zve svobodné katolíky na pěší
pouť od katedrály sv. Václava v Olomouci do
baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Proběhne 8. května - začátek v 12:30
před katedrálou. Pouť bude souběžně s Malou
farní zpravodaj / květen 2016

poutí za víru v rodinách, bude mít ale vlastní
začátek a svůj závěr. Cesta je dlouhá cca 8 km
a jde zhruba o dvě hodiny chůze. Bližší informace obdrží zájemci po přihlášení. Bližší informace
a možnost přihlášení na tel. 587 405 250-1 nebo
e-mailu: reznickova@arcibol.cz.
ŠÁTKY PRO PORADNU
V pátek 13. května v době
od 9 do 16 hodin se opětovně uskuteční charitativní akce
„Šátky pro poradnu“ pořádaná
zlínskou Poradnou pro ženy a dívky. V minulosti byl o charitativní bazárek šátků a šál zájem,
a tak se pracovnice poradny rozhodly, že jej letos obohatí také o bižuterii. Charitativní sbírka
je ideální příležitostí pro ty, kteří chtějí udělat
radost sobě či svým blízkým koupí drobného
dárku a zároveň přispět na dobrou věc. Celá
akce se uskuteční v prostorách zlínské Poradny
pro ženy a dívky.
Do 10. května probíhá každý všední den
v čase od 9 do 16 hodin sběr jarních a letních šátků a také bižuterie od dobrovolných
dárců. Do bižuterie se rozhodly pracovnice poradny zařadit prsteny, náušnice, náhrdelníky, náramky a hodinky. Všechny tyto
zmíněné věci mohou lidé nosit přímo pracovnicím poradny do budovy Regina na ulici
Divadelní 6, nebo je v případě jejich nepřítomnosti zanechat ve sběrné schránce před dveřmi
poradny, která je pro tyto účely viditelně označena.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu
činnosti Poradny pro ženy a dívky Zlín, která
od svého založení v roce 1992 pomáhá rodinám, ženám i dívkám v obtížných životních situacích. Mezi její služby patří například odborné sociální poradenství, pomoc a podpora při
vztahových problémech, materiální pomoc potřebným maminkám nebo preventivní programy na ZŠ a SŠ.
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Více informací na: www.poradnazlin.webnode.
cz, Facebook: Šátky pro poradnu
Vlasta Slováčková, vedoucí poradny
mobil: 603 213 838, 731 140 059
POUŤ RODIN NA SVATÉM KOPEČKU
CPR Olomouc a KDU-ČSL Olomouc, letos poprvé s hnutím Modliteb za nejmenší zvou v neděli 22. května na Pouť rodin na Svatém Kopečku.
Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie
v 10:30 slouží světící olomoucký biskup Mons.
Josef Hrdlička. Pro zájemce nabízíme možnost
pěší mini-poutě v 9:45 (sraz v ul. V Lipkách, odtud společně k bazilice), provází P. Jiří Korda.
Po mši svaté bude pro poutníky připraveno občerstvení, program pro děti a rodiče a koncert
kapely „Makytaky“ z Velké Bystřice. Od 13 hodin
bude pak v bazilice adorace a modlitba růžence. Kontakt: Josef Záboj, tel: 587405292, e-mail:
zaboj@arcibol.cz.
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.
DUCHOVNÍ SLUŽBA
VE ZLÍNSKÉ NEMOCNICI
Pokud je někdo hospitalizován v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, je možné mu
zajistit ve všedních dnech návštěvu nemocničního kaplana a také každou neděli svaté přijímání. Kaplanskou službu zajišťují laici, kteří
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jsou pro tuto službu vyškoleni a pověřeni, nedělní svaté přijímání donášejí 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). Pro zajištění návštěvy nemocničním kaplanem volejte na tel číslo
731 140 734. Kromě jména a ročníku narození
pacienta nezapomeňte nahlásit také oddělení a pokoj, kde leží. Případně také upozorněte
na zhoršenou možnost komunikace (z důvodu
mrtvice, stářím omezené orientace apod.).
PETICE PROTI ZÁKONU ADOPCE DĚTÍ
PRO HOMOSEXUÁLY
Jako křesťané máme povinnost se zasazovat
o šíření křesťanských postojů a názorů ve společnosti, a to všemi dostupnými prostředky.
Jedním z těchto prostředků je i petice. Tato petice je iniciována poslankyní Parlamentu ČR Ing.
Pavlínou Nytrovou. Ve svém vyjádření pro časopis Světlo mimo jiné říká: „Dnes víc než kdy
jindy je třeba vytvářet stabilní rodinné zázemí
a usilovat o řešení problémů, s nimiž se dnešní rodiny potýkají. Uznávám lidskou důstojnost
všech, ale nutně odmítám uměle měnit zákony přirozenosti a přírody podle naší libovůle.
Pouze spojení muže a ženy otevírá cestu k nové
naději, kterou nazýváme ČLOVĚK. To, samo
o sobě, je mimořádný zázrak, který od nepaměti určoval lidstvo a otevíral cestu pro budoucí
generace. Proto se, z hlediska přirozeného řádu
věcí, mohou stát skutečnými rodiči pouze muž
a žena.
Muž a žena jsou biologicky odlišní ve své stavbě těla a mají odlišné biologické funkce i emocionální projevy. Žena je tvůrkyní tepla domova
a muž je ochráncem ženy a rodiny jako takové.
Žena je srdcem a muž hlavou. Jsem si jista, že
základem společnosti je spořádaná, dobře fungující a pevná rodina. Naším úkolem je usilovat
www.farnostvizovice.cz

o vytvoření takových podmínek, aby se naše
rodiny staly pevným pilířem společnosti a celého národa. Cílem není odhodit tento osvědčený model, jestliže snad i v některých aspektech
selže, a hledat jiný – alternativní model, ale naopak s láskou a úctou podat našim rodinám pomocnou ruku a snažit se učinit vše pro to, aby
překonaly krizi, kterou prochází. Dobře fungující rodina, již tvoří jeden muž a jedna žena, je
skutečnou budoucností pro každý národ. Naopak ničení tohoto modelu povede v konečném důsledku i k samotnému zničení celého
národa.“
Všechny informace o této iniciativě naleznete na webu http://www.petice-adopce.cz.
Petiční archy k podpisu budou po celý měsíc
květen umístěny na stolku pod věží.
ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 2/16
Další číslo časopisu Rodinný život koresponduje s tématem letošního církevního roku
– Roku milosrdenství. Všichni toužíme po přijetí, tak často potřebujeme odpuštění. Začtěte se do příběhů Boží nezištné lásky, inspirujte se těmi nejpraktičtějšími způsoby, kterými
můžeme milosrdenství projevovat druhým
i sami sobě. Nejčastěji bývají zraněny naše emoce, potvrzuje na základě své psychologické praxe karmelitánka sestra Růženka. Být milosrdný
znamená především dotýkat se citlivě zraněného srdce. Manželé Jakubcovi z Bystřice pod
Hostýnem hovoří o milosrdenství v kontextu
manželského slibu a připomínají, že ve skutcích nesmí chybět láska. V každodenních událostech se snaží v druhém člověku vidět obdarování i potřebnou bytost. P. Vít Hlavica nás zve,
abychom se zaposlouchali do harmonie symfonického orchestru a s chutí hráli „druhé housle“.
Způsoby, kterými pomáhá olomoucká Charita
těm nejpotřebnějším z nás, přibližuje Mgr. Radka Vojtková. Jedním z aktuálních plánů je zajistit seniorům z řad lidí bez domova důstojnější
farní zpravodaj / květen 2016

dožití. Povšimli jste si, že biblické podobenství
O marnotratném synu ukazuje při pozorném
čtení velkou marnotratnost otce…? Nemilosrdenství je všudypřítomné a způsobuje každodenní odchody do exilu. Nezůstávejme lhostejní – vybízí úvaha Evy Muroňové. Seznamte se
s polskými rodinami – známými i neznámými
hrdiny holocaustu. V časopise nechybí pohádka
na dobrou noc, setkání s andělem Cherubínem,
tvoření pro děti, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary.
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

Ondra Ševčík a Kuba Oškera

7. 5.

Pavel Táborský a Štěpán Radoň

21. 5.

Marek Kovář a Kuba Červenka

4. 6.

Honza Radoň a Kuba Špaňhel

18. 6.

Honza Adamuška a Vilém Kolařík

2. 7.

Martin Štach a Vojta Mašláň

16. 7.

Lukáš Oškera a Marek Špaňhel

30. 7.

Vašek Burget

13. 8.

Vašek Hrubý a Ondra Žůrek

27. 8.

Jirka Burget

10. 9.

Vašek Burget

24. 9.
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11. května slaví své 47. narozeniny P. Mgr. Miroslav Hřib
(pastorační praxe 3. 7. 1995 - 7. 7. 1996)
21. května slaví své 77. narozeniny P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)
24. května slaví své 77. 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.

poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO
OTCE FRANTIŠKA
K 53. SVĚTOVÉMU DNI
MODLITEB ZA POVOLÁNÍ
Církev – matka povolání
Drazí bratři a sestry,
jak jen bych si přál, aby během mimořádného
Svatého roku milosrdenství mohli všichni pokřtění zakusit radost z toho, že patří do církve,
a aby mohli znovu objevit, že křesťanské povolání, stejně jako všechna zvláštní povolání, se
rodí v lůně Božího lidu a jsou dary Božího milosrdenství. Církev je domem milosrdenství a „půdou“, kde povolání raší, roste a přináší plody.
Z tohoto důvodu všechny vyzývám, aby u příležitosti letošního 53. Světového dne modliteb
za povolání kontemplovali společenství apoštolů a děkovali za roli, jakou u každého člověka
na cestě jeho povolání sehrává společenství.
V bule vyhlašující mimořádný Svatý rok milosrdenství jsem připomněl slova svatého Bedy Ctihodného vztahující se na povolání svatého Matouše: „Miserando atque eligendo“ (Misericordiae
Vultus,8). Pánovo milosrdné působení odpouští naše hříchy a otevírá nás k novému životu,
jehož konkretizací je povolání následovat ho
a být jím poslán. Každé povolání v církvi má svůj
/7

původ v láskyplném Ježíšově pohledu. Konverze a povolání jsou dvěma stranami jedné
a téže mince a trvale, během celého života
učedníka misionáře, jsou ve vzájemné souvislosti.
Blahoslavený Pavel VI. v exhortaci Evangelii
nuntiandi popsal kroky v procesu evangelizace.
Jedním z nich je příslušnost ke křesťanskému
společenství, k onomu společenství, od něhož člověk přijal svědectví víry a výslovného
hlásání Pánova milosrdenství. Začleněnost do
společenství zahrnuje veškeré bohatství života
církve, zvláště svátosti. Církev není pouze místem, kde věříme, ale také objektem naší víry;
proto v Krédu říkáme: „Věřím v církev“.
Povolání od Boha přichází skrze zprostředkování ve společenství. Bůh nás volá, abychom
byli součástí církve a po době určitého dozrávání v jejím nitru nám dává specifické povolání.
Cesta povolání se koná spolu s bratřími a sestrami, které nám Bůh dává: je to spolu-volání
(orig.: con-vocazione). Církevní dynamika povolání je protilátkou proti lhostejnosti a individualismu. Nastoluje společenství, v němž nad
lhostejností zvítězila láska, protože od nás vyžaduje, abychom vycházeli ze sebe, dávali svůj
život do služby Božímu záměru a brali si za svou
dějinnou situaci jeho svatého lidu.
www.farnostvizovice.cz

Při letošním dni věnovaném modlitbám za povolání vybízím všechny věřící, aby na sebe vzali
zodpovědnost v péči o povolání a o jejich rozpoznávání. Když apoštolové hledali někoho,
kdo zaujme místo Jidáše Iškariotského, shromáždil sv. Petr sto dvacet bratří (srov. Sk 1,15);
a pro volbu sedmi jáhnů byla svolána skupina
učedníků (srov. Sk 6,2). Sv. Pavel dává Titovi specifická kritéria pro volbu kněží (Tit 1,5-9). I dnes
je křesťanské společenství vždy přítomné tam,
kde povolání raší, kde se formují a kde mají přetrvávat (srov. apoštol. exhortace Evangelii gaudium,107).
Povolání se rodí v církvi. Už od zrodu povolání
je třeba mít náležité církevní „cítění“. Nikdo není
povolán výlučně pro nějakou danou oblast ani
pro určitou skupinu nebo církevní hnutí, ale pro
církev a pro svět. „Jasným znamením autenticity
charismatu je jeho církevnost, jeho schopnost
pro dobro všech se harmonicky integrovat do života svatého Božího lidu“ (tamtéž,130). Když
mladý člověk odpovídá na Boží volání, vidí, jak
se rozšiřuje jeho církevní obzor, může uvažovat
o mnoha charismatech a dojít tak k objektivnějšímu rozlišení. Tímto způsobem se společenství stává domovem a rodinou, kde se rodí
povolání. Kandidát s vděčností považuje tuto
komunitní meditaci za nepostradatelný prvek
své budoucnosti. Učí se poznávat a milovat bratry a sestry, kteří kráčejí po cestách odlišných
od jeho cesty; a tato pouta ve všech posilují
společenství.
Povolání roste v církvi. V procesu formace potřebují kandidáti různých povolání stále lépe
poznávat církevní společenství a překonávat omezený pohled, který na začátku máme
všichni. Za tímto účelem je vhodné prožít nějakou apoštolskou zkušenost spolu s dalšími členy
společenství, jako například: spolu s dobrým katechetou hlásat křesťanskou zvěst; společně
s nějakou řeholní komunitou vyzkoušet evangelizaci periférií; sdílením života v klauzuře objevit poklad kontemplace; v kontaktu s misiofarní zpravodaj / květen 2016

náři lépe poznávat misii ad gentes; s diecézními
kněžími hlouběji poznávat pastoraci ve farnosti
a v diecézi. Pro ty, kdo již jsou ve formaci, církevní společenství vždy zůstane základním
prostředím pro jejich výchovu, vůči němuž mají
cítit vděčnost.
Povolání je církví podporováno. Po přijetí definitivního závazku cesta povolání v církvi nekončí, ale pokračuje připraveností ke službě,
vytrvalostí a stálou formací. Kdo zasvětil svůj život Pánovi, je připraven sloužit církvi tam, kde
to ona potřebuje. Příkladem takovéto disponibility v církvi je misie Pavla a Barnabáše. Byli
na ni posláni Duchem Svatým a antiochijskou
komunitou (srov. Sk 13,1-4), pak se k této komunitě vrátili a vyprávěli to, co Bůh skrze ně vykonal (srov. Sk 14,27). Misionáře doprovází a podporuje křesťanské společenství, k němuž se
vždy živě obracejí jako k viditelné vlasti, která
poskytuje jistotu tomu, kdo završuje putování
k věčnému životu.
Mezi pracovníky v pastoraci nabývají zvláštní
důležitosti kněží. Jejich službou se zpřítomňuje
Ježíšovo slovo, které říká: „Já jsem dveře k ovcím… Já jsem dobrý pastýř“ (Jan 10,7.11). Pastýřská péče o povolání je základní součástí jejich pastýřské služby. Kněží doprovázejí ty, kdo
hledají své povolání, jakož i ty, kteří již dali svůj
život službě Bohu a společenství.
Všichni věřící jsou povoláni uvědomovat si dynamiku povolání v církvi, aby se společenství
víry po příkladu Panny Marie stávala mateřským lůnem, které přijímá dar Ducha Svatého
(srov. Lk 1,35-38). Mateřství církve se vyjadřuje
vytrvalou modlitbou za povolání i výchovnou
prací a doprovázením těch, kdo zachytí Boží volání. Církev to koná i prostřednictvím důkladného výběru kandidátů kněžské služby a zasvěceného života. A konečně je matkou povolání
i skrze vytrvalou podporu těch, kdo zasvětili
svůj život službě druhým.
Prosme Pána, aby všem lidem, kteří jdou
po cestě povolání, daroval hlubokou příchyl/8

nost k církvi a aby Duch Svatý posiloval u pastýřů i u všech věřících společenství, schopnost
rozlišovat i duchovní otcovství a mateřství.
Milosrdný Otče, který jsi nám pro naši spásu dal
svého Syna a neustále nás podporuješ dary Ducha Svatého, daruj nám živá, horlivá a radostná
křesťanská společenství, která budou zdrojem
bratrského života a budou mezi mladými vzbuzovat touhu zasvětit se tobě a evangelizaci. Podporuj je v jejich snaze předkládat vhodnou katechezi
povolání a cesty specifického zasvěcení. Daruj

jim moudrost pro potřebné rozpoznávání povolání tak, aby ve všem zářila velikost tvé milosrdné
lásky. Maria, Ježíšova Matko a vychovatelko, přimlouvej se za každé křesťanské společenství, aby,
oplodněno Duchem Svatým, se stávalo pramenem ryzích povolání ke službě svatému Božímu
lidu.
Ve Vatikánu 29. listopadu 2015
1. neděle adventní
FRANTIŠEK

papežská bula
BULA, KTEROU SE VYHLAŠUJE
MIMOŘÁDNÉ JUBILEUM
BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (dokončení)
František, římský biskup a služebník Božích služebníků, všem, kdo čtou tento list:
Milost, milosrdenství a pokoj!
24. Nyní se obraťme k Matce milosrdenství.
Něha jejího pohledu ať nás v tomto Svatém
roce provází, abychom všichni znovu objevili
radost Boží něhy. Nikdo nepoznal hloubku tajemství Boha, který se stal člověkem, tak jako
Maria. Všechno v jejím životě je tvořeno přítomností milosrdenství, jež se stalo tělem.
Matka Ukřižovaného Vzkříšeného vstoupila do
svatyně božského milosrdenství, protože se niterně podílela na tajemství jeho lásky.
Maria byla vyvolena za Matku Božího Syna
a od věků byla Otcovou láskou připravována
stát se Archou úmluvy mezi Bohem a lidmi. Střežila ve svém srdci božské milosrdenství v dokonalém souladu se svým Synem Ježíšem. Její
chvalozpěv na prahu Alžbětina domu byl věnován milosrdenství, které sahá „od pokolení
do pokolení“ (Lk 1,50). Také my jsme byli přítomni v oněch prorockých slovech Panny Marie. To nám bude útěchou a oporou, až budeme
procházet Svatou branou, abychom zakusili
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plody božského milosrdenství.
Pod křížem Maria společně s Janem, učedníkem lásky, dosvědčuje slova odpuštění, která
vycházejí z Ježíšových rtů. Vrcholné odpuštění
nabízené tomu, kdo jej ukřižoval, nám ukazuje,
kam až může sahat Boží milosrdenství. Maria
osvědčuje, že milosrdenství Božího Syna nezná mezí a dosahuje ke všem, aniž by někoho
vylučovalo. Obraťme se k ní starobylou a stále
novou modlitbou Salve Regina, aby k nám nikdy nepřestávala obracet své milosrdné oči
a učinila nás hodnými kontemplovat tvář milosrdenství svého Syna Ježíše.
Naše modlitba ať se rozšíří také na mnohé svaté
a blahoslavené, kteří své životní poslání naplňovali milosrdenstvím. Zvláště mám na mysli
velkou apoštolku milosrdenství svatou Faustýnu Kowalskou, která byla povolána vstoupit
do hlubin božského milosrdenství. Ať se za nás
přimlouvá a vyprošuje nám, abychom žili a putovali ve stálém Božím odpuštění a neochvějné
důvěře v jeho lásku.
25. Mimořádný Svatý rok je tedy příležitostí,
abychom v každodenním životě prožívali milosrdenství, kterým nás Otec od věků zahrnuje.
Nechme se při tomto jubileu Bohem překvapovat. On nikdy neustává v tom, aby otevíral
dokořán bránu svého srdce a aby nám opakoval, že nás má rád a že chce s námi sdílet svůj
www.farnostvizovice.cz

život. Církev mocně pociťuje naléhavost, s níž
má zvěstovat Boží milosrdenství. Její život je
autentický a věrohodný, když je milosrdenství
její přesvědčivou zvěstí. Ví, že její první úkol, zejména v naší době plné velkých nadějí a silných
protikladů, spočívá v uvádění všech do nesmírného tajemství Božího milosrdenství rozjímáním Kristovy tváře. Církev je povolána být jako
první opravdovou svědkyní milosrdenství a vyznávat ho a žít jako jádro zjevení Ježíše Krista.
Ze srdce Trojice, z nejhlubšího nitra Božího tajemství, bez ustání plyne a proudí obrovská
řeka milosrdenství. Tento pramen se nikdy nevyčerpá, ať jsou jakkoli početní ti, kdo k němu
přistupují. Každý z něho může čerpat pokaždé,
když potřebuje, protože Boží milosrdenství je

nekonečné. Nakolik je jeho tajemství neprobádatelné, natolik je nevyčerpatelné i jeho bohatství. Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou
Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě
jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci
a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je
vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění.
Ať je církev hlasem každého muže a každé ženy
a s důvěrou a bez ustání opakuje: „Rozpomeň
se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně“ (Žl 25,6).
Dáno v Římě u sv. Petra 11. dubna léta Páně
2015, na vigilii svátku Božího milosrdenství,
ve třetím roce pontifikátu
FRANTIŠEK

dopis
LIST VĚŘÍCÍM KE SBÍRCE
NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
Drazí bratři a sestry,
připravujeme se na seslání
Ducha Svatého. K přípravě
patří nejen prosby, aby On
přišel a naplnil nás, ale i snaha
otevřít vlastní srdce a udělat v sobě místo pro
jeho dary. On, který je láska, se začíná projevovat v našem životě, když milujeme, když z lásky
odpouštíme, pomáháme, děláme skutky milosrdenství tělesného či duchovního.

Dovoluji si poradit Vám a nabídnout jednu příležitost k dobrému skutku. V neděli 15. května
bude kostelní sbírka věnována na církevní
školy, které považuji za jednu z priorit arcidiecéze. Vzdělaná a dobře vychovaná mládež je
budoucností církve.
Děkuji všem, kteří podpoří církevní vzdělávání
svou modlitbou i velkorysým darem. Bůh, který
se nikdy nenechá zahanbit naší velkorysostí, ať
je Vaší odměnou!
Každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

rozhovor
ROZHOVOR S NOVOKNĚZEM
P. JOSEFEM SLEZÁKEM
V neděli 6. března zavítal do naší farnosti novokněz P. Josef Slezák. Mnozí farníci se s ním
setkali již v minulém roce o slavnosti sv. Petra
a Pavla v Březnici, kde tehdy slavil primiční mši
svatou. Při jeho návštěvě jsem mu položil několik otázek.
farní zpravodaj / květen 2016

Po tvé návštěvě Vizovic jsem si musel
o notný kus stáhnout mikrofon u sedadla
pro kněze. Svou postavou se řadíš k nejvyšším kněžím arcidiecéze, dokonce jsi přerostl
i otce arcibiskupa. Výška patří k charakteristickým rysům tvé rodiny nebo se svou postavou vymykáš?
To, že budu nejvyšší kněz na Moravě (205 cm),
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by podle vzrůstu naší rodiny nikdo neodhadoval. Maminka má obvyklý maminkovský vzrůst
a táta měl něco přes metr osmdesát. Možná vás
to překvapí, ale už jako malé dítě jsem byl docela veliký - pozná se to především na snímcích
z prvního stupně ZŠ u nás v Březnici, kde přečnívám asi tak o hlavu.
Kněžské svěcení jsi přijal až ve svých 40 letech. Jakými cestami si tě Bůh vedl ke kněžství?

Co se týká hledání svého místa v životě, tak
strojní průmyslovku jsem studoval, protože táta
byl strojař a děda z maminčiny strany taktéž
- k maturitě jsem došel roku 1993. O pět let později jsem promoval na Fakultě technologické
ve Zlíně, VUT v Brně - dnešní Univerzitě Tomáše
Bati.
Pokřtěn jsem byl ve Zlíně v roce 1987 otcem
Karlem Tinkou a biřmován jsem byl v Březnici
v roce 1991 otcem arcibiskupem Janem.
Co lze - bez nebezpečí - sdělit o mé duchovní
formaci je, že jsem od 13 let jezdil na chaloupky
se salesiány, od dvaceti let jsem v Březnici vedl
ministranty, po ukončení studia jsem absolvoval civilní službu u salesiánů na Jižních Svazích ve Zlíně. V posledních deseti letech jsem
měl spíše jezuitskou průpravu, která začala ignaciánskými cvičeními s Františkem Líznou, SJ
v roce 2005. Dále jsem nasával „mléko“ na seminářích a přednáškách s otci jezuity a při psaní
závěrečné magisterské práce o spiritualitě
poutníka (pokud vůbec nějaká poutnická spiritu/ 11

alita je) pod vedením otce Michala Altrichtera, SJ.
Mimo to jsem v Bojkovicích pracoval 7 let jako
konstruktér nástrojů pro vstřikování umělých
hmot. Pracovní kariéru jsem završil příležitostnými brigádami v lesních porostech či zednickými pracemi.
Co považuješ za největší přínos svého technického vysokoškolského vzdělání a co tě
přitahovalo k povolání konstruktéra?
Přínosem výšky bylo především získání většího
rozhledu. Konstruktér je povolání postavené
na kreativitě a nových řešeních. Formařina je
ovšem práce, kde 80 % dílů je normalizovaných, takže té tvůrčí práce není velký podíl
a postupně nás ve firmě zahlcovala spíše administrativa, takže to přestalo být pro mě přitažlivé.
Jak vzpomínáš na roční jáhenskou praxi
na AG v Kroměříži?
Po šesti letech seminárního odpočinku, kdy
jsem si odvykal z produktivity třicátníka a zvykal si opět na podřimování ve školní lavici, přišel šok návratu k akčnosti, která mě, čtyřicátníka, téměř zahubila. Po novém roce už těch
nocí, kdy jsem spal 3-4 hodiny, bylo výrazně
méně, takže už to byl pěkný čas s děckama.
V polovině roku 2007 ses vypravil na pěší
pouť za otcem Piem don San Giovanni v Itálii. Co tě přivedlo k nápadu podniknout takovou náročnou a dobrodružnou cestu?
Byla to moje existenční potřeba odejít ze zahnízděné pozice vesnického macha a stát se
nástrojem v Boží ruce. Přerod to byl bolestivý,
ale jak už to v životě chodí – levně se nakupuje,
až když už to k ničemu není.
Deník z této pouti vyšel v roce 2011 v knižní
podobě. Jakým způsobem je možné tuto
knihu objednat či zakoupit?
Už mám pouze pár exemplářů ve své knihovně
k zapůjčení, ale jednám s jedním nakladatelem
o druhém vydání.
Prožíváme Svatý rok Božího milosrdenství.
Jak ty osobně využíváš tuto mimořádnou
příležitost a plánuješ v této souvislosti nějakou další pouť?
www.farnostvizovice.cz

Po loňské pouti k otci Toufarovi do Číhošti, která
byla de facto šestidenním zápasem s puchýři
na šlapkách – jakožto matérií k rozjímání o utrpení tohoto kněze, jsem byl požádán o několik
možných spoluúčastí na poutích, ale nic zatím
není z mé strany slíbené, ba ani není stanovené
datum. Využívám však blízkosti Velehradu, Hostýna i Olomouce, abych si v neděli prošel branou… to je ono fyzické vcházení do Krista a vycházení z Něho, aniž bychom Ho opustili.
Kněz je přímým nástrojem Božího odpuštění
člověku. Kolik času trávíš ve zpovědnici a jak
moc tě toto poslání naplňuje?
Trochu mne mrzí, že ačkoliv v týdnu poskytujeme tady u Panny Marie onu půl hodinu přede
mší, je málo využívána. Asi tak stejný počet lidí
vyzpovídám individuálně po domluvě. Formace k synovství Božímu je náročná, hodně
prosím Ducha Svatého, abych poznal, co kdo
unese, ale hlavně jde o to, připomínat bezpodmínečnou lásku Boží – pomoc člověku uvědomit si, že špunt je vždycky na naší straně.
Internet, počítače, mobilní telefony, vyspělé
technologie - to všechno řadě lidí nahání
hrůzu. Mohou, ostatně jako řada jiného, člo-

věku prospívat nebo naopak škodit. Jakým
způsobem pomáhají tyto vymoženosti tobě
v duchovním životě a v kněžském působení?
Přiznám se, že tvrdošíjně lpím na tlačítkovém
telefonu za 350 Kč bez internetu, který na jedno
nabití vydrží 8 dní. Jsem tedy razantně zaostalý.
Nemám a ani neumím používat Twitter či Facebook.
Notebook samozřejmě používám k vyřizování
emailů, čtení zpráv, tvorbě prezentací a psaní
knih – v současné době pracuji na svatém Patrikovi. Breviář se modlím z knihy, misál při mši
i přípravě používám také papírový. Na poslední
pouti jsem uvažoval o čtečce, protože oba
„špalky“ v batohu tvoří téměř třetinu váhy, ale
dokud je unesu… Je v tom jakési kouzlo – obracet stránky, na kterých je text natrvalo vytištěn.
Stále platí ono Ignácovo: …a ostatní věci má
člověk používat natolik, nakolik mu pomáhají
dojít k cíli, pro který byl stvořen. To jest, aby
člověk svým životem chválil Boha a takto spasil svou duši.
Díky za rozhovor, slova povzbuzení a za udělené novokněžské požehnání.
P. Jindřich Peřina

ohlédnutí

Svou trochou přispěla při sběru starého železa
v sobotu 9. 4. vizovickým skautům také naše farnost. Děkujeme jim nejen za rozvoz Betlémského
světla, ale i za mnoho dalšího, čím obohacují naše
město a společnost.
farní zpravodaj / květen 2016

O druhé neděli velikonoční - svátku Božího milosrdenství, byla při mši svaté pokřtěna Dorotka Zelinská
z Ubla. Její cesta přátelství s Ježíšem bude nyní pokračovat vyvrcholením přípravy na první svaté přijímání.
/ 12

V sobotu 16. 4. se konal v KD v Lidečku Ples pro mladé od 23 let, který pořádalo CPR Vizovice ve spolupráci s několika dalšími centry. Večerem provázela Česká Miss ČR 2008 Eliška Bučková a Jožka Scharf. Mezi
účastníky bylo i několik Vizovjanů a také známý rybář Jakub Vágner. Přesvědčte se sami, jak jim to všem moc
slušelo.

církevní humor
„Musíš se stát skutečným Kristovým vojákem,“ říká
farář jednomu věřícímu, který nechodí na mši.
„Ale otče, vždyť já už jsem Kristův voják!“ brání se
farník.

„Tak jak to, že tě nikdy nevidím v kostele?“
Farník zašeptá:
„Jsem v kontrarozvědce!“

svetec mesíce
SV. JAN NEPOMUCKÝ
(kněz, mučedník, patron Čech, kněží a zpovědníků, patron zpovědního tajemství; svátek 16. května)
Narodil se kolem roku 1345 v Pomuku (u Plzně;
dnes Nepomuk), jeho původní jméno bylo Jan
Velflín. Po studiích na pražské univerzitě přijal roku 1380 kněžské svěcení a stal se farářem
na Starém Městě. V letech 1382-87 studoval církevní právo na univerzitě v Padově (získal doktorát) a roku 1389 byl jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. V době papežského
schismatu se tak ocitl v samém středu sporů
o hranice světské a církevní moci mezi tehdejším králem Václavem IV. (podporoval avignonského papeže Benedikta XIII.) a arcibis/ 13

kupem Janem z Jenštejna (uznával římského
papeže Bonifáce IX.). Václav se pokusil upevnit svůj vliv (a oslabit vliv arcibiskupa) zřízením nového biskupství v západních Čechách.
Plán však selhal a Václavův hněv se proto obrátil proti těm, kdo jej dle jeho mínění zmařili. Arcibiskupu Janovi se podařilo uprchnout, ale Jan
Nepomucký a další spolupracovníci arcibiskupa
byli zadrženi, vyslýcháni a pak tři včetně Jana
i mučeni za přítomnosti a aktivní účasti samého
krále. Mučení bylo tak kruté, že mu nakonec Jan
20. března 1393 podlehl. Jeho tělo bylo svázáno a večer téhož dne svrženo z Karlova mostu
do Vltavy. V Praze vyvolala vražda rozruch
a vlnu nevole proti králi, Jan z Jenštejna dokonce podnikl cestu do Říma, kde o Janovi
www.farnostvizovice.cz

mluví jako o “svatém mučedníkovi” a zároveň
si stěžuje na chování krále papeži Bonifáci, ten
však v tehdejší vyhrocené situaci stížnost odložil. Zájem o Janovu osobu začíná v podstatě
okamžitě po jeho smrti, a jakmile bylo jeho tělo

přeneseno do Svatovítské katedrály, stal se jeho
hrob místem vzdávání úcty. Doba husitská položila důraz na jiné osoby i jiná témata, ale novou vlnu zájmu o Jana Nepomuckého vyvolala
hojně čtená Kronika česká Václava Hájka z Libočan z roku 1541. Postupně také narůstají snahy
vedoucí k Janově blahoslavení a svatořečení.
Ty vyvrcholily v první třetině 18. století: blahořečen byl r. 1721, za svatého byl pak prohlášen
r. 1729. Jeho úctívání se rozšířilo do řady zemí
Evropy i do zámoří, zejména do Jižní Ameriky
a Asie. Podle sv. Jana Nepomuckého byla roku
1929 pojmenována také česká papežská kolej

v Římě – Nepomucenum.
Hájkova kronika však není faktograficky příliš
spolehlivá a jeden z omylů (přejatý i dalšími autory) se týkal i Jana. Uvádí totiž, že existovali dva
mučedníci - první (Jan Nepomucký) byl zpovědníkem královny Žofie, Václavovy manželky,
a musel zemřít, protože odmítl žárlivému králi
prozradit zpovědní tajemství týkající se údajných milenců královny, druhý (Jan z Pomuka)
byl jedním ze zúčastněných ve sporu mezi Václavem a Janem z Jenštejna. Trvalo asi 400 let,
než byly věci uvedeny na pravou míru. Jan Nepomucký byl jen jeden, zpovědníkem královny
nikdy nebyl a důvody, proč musel zemřít, zůstávají dodnes nejasné. Diskuze ohledně Janova
odkazu a přínosu pro český národ ale stále trvá,
je i testem tolerance a vyspělosti celé společnosti. Zapojili se do ní jednotlivci i skupiny, věřící i nevěřící, a jeho odkaz interpretovali různým způsobem. Připomeňme jen tři tituly
z poslední doby: v roce 2003 vyšly knihy Jan Nepomucký, česká legenda (Vít Vlnas) a Svatý Jan
Nepomucký (Jaroslav Polc) a v roce 2007 DVD
Nejznámější Čech Jan Nepomucký (Otakáro Maria Schmidt).
Janův význam pro katolickou církev asi nejlépe
shrnuli autoři publikace Rok se svatými: „Zemřel
(…) jako skutečný mučedník za práva a svobody církve a fyzicky podlehl pouze hrubému
světskému násilí. Zemřel ve službách svého arcibiskupa jako poctivý, věrný a vzorný vykonavatel svých kněžských a úředních povinností.
Již proto mu právem náleží koruna svatosti.“
PhDr. Miroslav Jaroščák

predstavujeme DVD
KDO CHCE BÝT MILOVÁN?
Příběh hlavní postavy tohoto filmu připomíná
tisíce příběhů dobře situovaných a společensky
úspěšných lidí moderní doby, kteří jsou často
obdivováni, ale tlak, který je nutí udržet vyfarní zpravodaj / květen 2016

soký životní standard a společenské postavení,
pohlcuje veškerou jejich energii, ubíjí je, vede
k vnitřní prázdnotě a stereotypu, který připomíná nekonečnou jízdu tmavým tunelem.
Antoine Sarlat je úspěšným advokátem, ale
/ 14

úspěch je vykoupen vysokým pracovním nasazením s vyčerpávajícím kolotočem schůzek
a jednání, které podstatně ukrajují z času zbývajícího na nejbližší. Ani jeho žena Hortense
na tom v profesi lékařky není o mnoho lépe. Zvolený životní styl tak narušuje vztahy mezi nimi
a poznamenává i vztahy k dětem. Dcera je ještě
dítě, ale dospívajícímu Arthurovi se už jeho dětský svět drolí a ten, co přichází na jeho místo, ještě
nemá pevné obrysy a pravidla, a dochází tak k prvním
konfliktům ve škole i doma.
Napětí a konflikty nechybějí ani ve vztazích Antoina
s bratrem a otcem – cesty
k sobě jen těžko hledají.
Bratr je jeho protiklad, je
konfliktní a hrubý, otec příliš autoritativní. Sestra zase
neúspěšně, ale urputně
hledá smysluplný a fungující partnerský vztah.
Antoine si uvědomuje, že
něco podstatného musí ve
svém životě změnit. Když
po návštěvě školy dostane od Arthurova učitele
pozvání na katechetický kurz o víře, ze zdvořilosti (a možná i zvědavosti) tam zajde. Setkává
se tam se skupinou hledajících s touhou začít
novou etapu svého života. Postupně dochází
k tomu, co sám nazývá probuzením, protože
jako dítě se s vírou setkal. Přichází nenápadně
a zůstává. Jeho návštěvy v kurzu jsou však dalším zdrojem nespokojenosti a pocitů nedůvěry ze strany manželky. Po dvou měsících
kurz končí a jeho účastníci jej hodnotí. Zaznívají hlasy zklamání i nespokojenosti, ale Anto-

ine patří k těm šťastným, kteří obdrželi vzácný
a křehký dar víry: nalézá, co v jeho životě chybělo a dalo mu nový směr: „Hnulo se mnou
všechno, co jsem tady slyšel – mám chuť se rozejít se svými zvyklostmi a hlavně svými jistotami, pocítil jsem, že mě Bůh miluje, ale je jiný,
než Bůh dětství – je to přítel, kamarád, který mi
celý život chyběl.“ A co se změní v jeho životě?
Vnějškově možná nic dramatického - nestane se z něj
Matka Tereza ani nevstoupí
do kláštera, jeho vnitřní život se už ale proměnil k lepšímu a s ženou a synem našli cestu k sobě a také už ví, že
mše se stane přirozenou součástí jeho života…
Film má mozaikovitou zkratkovitou kompozici, rozhovory
často zůstávají nedokončeny
a scény přerušovány. Zkratkovitě je podán i hlavní moment filmu, a to proces proměny Antoina; ve filmu je jen
naznačen a spíše komentován jím samým.
Scénář (podle knihy Anonymní katolík televizního producenta Thierryho Bizota) napsala
a film v r. 2010 natočila režisérka Anne Giafferi.
Hlavní role ztvárnili herci Eric Cavravaca a Arly
Joverová. Česká verze vyšla r. 2015, snímek má
90 minut a zdařilý a zvukově kvalitní dabing.
Kniha Anonymní katolík vyšla v Karmelitánském nakladatelství minulý rok. Tento rok pak
vyšlo ve stejném nakladatelství její pokračování
pod názvem Křesťan v záběhu.
DVD je ve farní knihovně.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XV, číslo 5, květen 2016. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email: favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška Kořenková,
PhDr. Miroslav Jaročšák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka
červnového čísla je ve středu 18. května 2016. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence kveten
1.

Ne

9.00

Za farníky

2.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Lednickou

5.

Čt

17.30

Za + Ladislava Lednického, rodiče a sourozence a za živou rodinu

6.

Pá

17.30

Za + Marii Burgetovou a rodiče Lednické, rodinu Kobelkovu a za duše v očistci

7.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

8.

Ne

9.00

Za maminky

9.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu a za duše v očistci

12.

Čt

17.30

Za + Karla Bečicu, rodiče a za živou rodinu

13.

Pá

17.30

Za + Františku a Josefa Hábovy, rodiče z obou stran a za Boží ochranu
pro živou rodinu

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Svátek SVATÉHO MATĚJE, APOŠTOLA
14.

So

17.30

Za + Miroslava Hanáčka, snachu Janu a za Josefa Lengála s prosbou
o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

15.

Ne

9.00

Za Františku a Antonína Janečkovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Pouť K MATCE BOŽÍ U CHLADNÉ STUDNY
15.00

Za živé a + poutníky k Chladné studni
Svátek SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO

16.

Po

17.30

Za + manžela, dceru, rodiče a za živou rodinu
Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

19.

Čt

17.30

Za + Josefa Jaroščáka s prosbou o ochranu pro živou rodinu

20.

Pá

17.30

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

21.

So

17.30

Za + Josefa Žebráčka, rodiče a sourozence a za živou rodinu
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

22.

Ne

9.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o pomoc Matky Boží

23.

Po

17.30

Za rodinu Mikulíkovu, živé a + sourozence a za duše v očistci

26.

Čt

17.30

Za Annu a Josefa Drábkovy, zetě Jaroslava a Emanuela a za živou rodinu

27.

Pá

17.30

Za rodiče Světlíkovy, dceru a za Františku Stužkovou
Zámecká kaple
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

28.

So

17.30

29.

Ne

9.00

Za farníky a město Vizovice

30.

Po

17.30

Na poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Špaňhelovu

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

