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úvodník
PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ VE SVĚTĚ
Každý rok přijde na světě o život 105 tisíc lidí
jenom pro svou příslušnost ke křesťanství.
Tento údaj přednesl na konferenci pořádané
maďarským předsednictvím EU na královském
zámku Gödöllö začátkem června 2011 předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE), italský sociolog, Massimo Introvigne. Tématem konference byl mezináboženský dialog mezi křesťany, židy a muslimy.

Zmíněný údaj, že každých pět minut je
na světě zavražděn jeden křesťan, uvedený
na budapešťské konferenci, pochází z centra
světové náboženské statistiky, amerického Center for Study of Global Christianity, vedené David
B. Barrretem a Todd M. Johnsonem, kteří periodicky publikují známý raport World Christian
Encyklopedie a Atlas of Global Christianity, které
jsou na tomto poli nejvíce citovanými pracemi
v akademickém světě. Massimo Introvigne se
odvolal na údaje z jiného díla tohoto sociolo-

gického centra (World Christian Trends AD 30 –
2000, William Carey Library, Pasadena 2001),
ve kterém zmínění američtí autoři vypočítávají celkový počet křesťanských mučedníků, ale
i příslušníků jiných náboženství, zabitých pro
své náboženské vyznání, během prvních dvou
křesťanských tisíciletí.
Američtí sociologové Barret a Johnson vytvořili k tomuto účelu svou vlastní definici křesťanských mučedníků, která neobsahuje úsudek
o svatosti dotyčných, a liší se tedy od kritéria,
které užívá katolická církev, tedy ono známé
zabití per odium fidei. Autoři zkrátka vzali
do úvahy všechny „věřící v Krista, kteří přišli o život v důsledku lidské zášti“ a docházejí k tomu,
že za posledních dva tisíce let přišlo tímto
způsobem násilně o život 70 milionů křesťanů, přičemž celých 45 milionů v samotném 20. století. Předseda Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v souvislosti se
zmíněnou budapešťskou konferencí o týden
později napsal, že „pokud nebudou údaje
o pronásledování křesťanů ve světě šířena
a nezastaví-li vraždění a neuzná-li se, že
perzekuce křesťanů je prvořadou světovou
krizí, pokud jde o porušování náboženské
svobody, bude dialog mezi náboženstvími
produkovat pouze pěkné konference, ale
nebude mít žádný konkrétní výsledek. Kdo
navíc skrývá uvedená čísla, patrně nechce
učinit nic proto, aby byl masakr zastaven“
- píše Massimo Introvigne (La Bussola Quotidiana, 8. června 2011).
Příloha olomouckých Acta Curiae 2014/02

oznámení
ČERVEN
 V neděli 1. června bude mše svatá mimořádně až v 10 hodin. Při této slavnostní mši svaté půjdou děti k prvnímu svatému přijímání.
Modleme se za ně, aby neztratily navázané spojení s Pánem Ježíšem.
V pátek 6. června bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin.
 V pátek 6. června pořádá Křesťanský sbor
Vizovice na orlovně od 18:30 setkání na téma
„Česká misie v Tanzánii“. Setkání povedou Mirjam a Pavel Baldínských, vstup je volný.
 V sobotu 7. června se uskuteční v kostele
sv. Vavřince od 20 hodin svatodušní bdění. Program zajišťují rodiny farnosti, předpokládaný
konec v 21:30. Po skončení budeme pokračovat
posezením u farního krbu.
V neděli 8. června udělí v 10 hodin v katedrále v Olomouci otec arcibiskup Jan Graubner
svátost biřmování Jiřímu Madziovi a Michalu
Mrnuštíkovi.
Na neděli 8. června vyhlásil otec arcibiskup
sbírku na církevní školy v diecézi.
 V úterý 10. června pořádá ČKA Vizovice
od 19 hodin v modlitebně farního sboru ČCE
ve Vizovicích poslechový večer s názvem „Známé a zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin z pohledu vydavatele a interpreta
Mgr. Karla Plocka.“
Ve čtvrtek 12. června se uskuteční od 18:15
na faře setkání pastorační rady farnosti.
V neděli 15. června se vydají děti po prvním
svatém přijímání se svými rodinami na děkovnou pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn.
V neděli 15. června bude v našem kostele od
18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
V neděli 15. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
V sobotu 21. června bude v 9:30 v olomoucké katedrále uděleno pěti kandidátům jáhenské svěcení.
farní zpravodaj / červen / 2014

V sobotu 21. června pořádá Orel jednota Vizovice od 14 hodin Hry bez hranic pod heslem
„Táto, mámo, pojď si se mnou hrát!“
 V neděli 22. června prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude
v 9 hodin a po ní průvod městem ke čtyřem oltářům. V tento den rovněž oslavíme 212. výročí
posvěcení našeho kostela.
 V pondělí 23. června budeme prožívat
ve farnosti ADORAČNÍ DEN. Adorace bude probíhat od 9 do 17:30. V 17:30 bude mše svatá
a po ní bude adorace pokračovat ještě do 21
hodin. Zapisujte se prosím do rozpisu adorační služby.
V úterý 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Mše svatá bude v 8 hodin.
V pátek 27. června - slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Při této mši svaté poděkují naše
děti a mládež za uplynulý školní rok. Po mši svaté se přesuneme k táboráku.
V sobotu 28. června bude v 9:30 v olomoucké katedrále uděleno dvěma kandidátům kněžské svěcení. Na tuto slavnost jsou zváni také
všichni ministranti.
V neděli 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla. Mše svatá bude v 9 hodin.
V neděli 29. června v 15 hodin bude slavit
v kostele ve Slušovicích primiční mši svatou novokněz Mgr. Karel Skočovský Ph.D. Z farnosti
bude vypraven autobus. Využijme této mimořádné příležitosti, která je obdařena možností
získat plnomocné odpustky.
CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek Ptáčata se uskuteční v měsíci červnu vždy ve čtvrtek od 9:30 na orlovně. Poslední setkání před prázdninami bude 19. června.
Ještě stále jsou k dispozici přihlášky na příměstský tábor. Najdete je v tištěné podobě
pod věží kostela nebo v elektronické podobě
na našich webových stránkách. Uzávěrka při/2

hlášek je 30. června. Všechny potřebné informace najdete na přihlášce nebo na uvedených
kontaktech.
Od 1. června dochází ke změně v personálním obsazení i úvazkovém zabezpečení Centra pro rodinu Vizovice. CPR Vizovice v současnosti působí v celém děkanátu a jeho chod
zabezpečují tři pracovnice - ve Vizovicích jsem
to já na 3/4 úvazku, paní Michaela Blahová
na 1/4 úvazku a Bc. Hanka Puype na 1/4 úvazku, přičemž poslední dvě jmenované působí
hlavně na území Štípa, Velíková, Lukov, Kašava
a přilehlé oblasti. Od 1. června budu pracovat
na CPR taktéž na 1/4 úvazku, hlavní pracovní poměr budu mít u jiného zaměstnavatele.
Protože je však zapotřebí zabezpečit předem
naplánované aktivity (zejména letní příměstské tábory), bude v CPR na přechodnou dobu
pracovat jako organizační pomocnice Barbora
Šonová. Doufám, že tyto změny nebudou mít
zásadní vliv na fungování CPR a CPR bude i nadále užitečným pomocníkem klientům a příznivcům.
Za všechny z CPR přeji krásný čas prázdnin a dovolených.
Mgr. Mirka Šonová
OREL VIZOVICE
Děkujeme všem svým
členům a především
mládeži naší farnosti, kteří pomohli s organizací Dílničky k svátku maminek a Jarního putování ve Vizovicích.
Srdečně vás zveme v sobotu 7. června do Luhačovic na 24. ročník přehlídky duchovních
písní Cantate. Program začne v 11:15 mší svatou v místním kostele, bude následovat vystoupení dechové hudby a přehlídka schol a sborů
na Lázeňském náměstí. Na letošním Cantate vystoupí i naše velká schola.
Zveme všechny rodiče, děti i další rodinné
příslušníky na 8. ročník Her bez hranic, které
proběhnou v sobotu 21. června v okolí orlovny.
Po roční pauze se opět můžete těšit na zajíma/3

vé soutěžní disciplíny pro pobavení celé rodiny.
Zároveň prosíme všechny, kteří by byli ochotni
pomoci s organizací na stanovištích, aby se co
nejdříve přihlásili Mgr. Alžbětě Doležalové.
MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 27. června bude v 17:30 v našem kostele mše svatá pro děti a mládež, která bude obětována na poděkování za uplynulý školní rok.
Na závěr mše svaté se budou losovat výherci
z dětí, kterým se během roku podařilo nalepit
do brožurky všechny samolepky. Přineste si děti své brožurky. Před začátkem mše svaté provede paní katechetka jejich kontrolu, otiskne
do nich razítko a jméno zařadí do slosování. Pokud někdo z vás nemá v brožurce ještě všechny obrázky, má možnost je získat při každé mši
svaté ve všední den.
PRÁZDNINOVÉ DNY
Od 30. června do 4. července zveme děti
na Prázdninové dny. Začátek je vždy v 8 hodin,
konec v 15 hodin. V těchto dnech je pro děti zajištěn oběd. Přihlášky a další informace pod věží kostela.
LETNÍ FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI
Tradiční letní farní tábor se uskuteční v termínu
od 26. července do 2. srpna (od soboty do soboty) na chatě u Pstruží. Zvány jsou všechny děti a mládež od 1. do 9. třídy. Přihlášku si můžete
vyzvednout na stolku pod věží kostela.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Většina dětí již obdržela přihlášku do náboženství na školní rok 2014/15. 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
www.farnostvizovice.cz

hodin. Přihlášky budou také k dispozici v předsíni kostela (pro nové žáky), nebo bude možné
si přihlášku stáhnout na farních internetových
stránkách.
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 6. - 8. června na veletržním
výstavišti v Brně. Duchovní obnova se uskuteční pod záštitou brněnského děkana Mons.
ThLic. Václava Slouka. Duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem M.S.F.S. pomůže
každému v posílení ve víře, prohloubí a rozzáří Vaši lásku. To je základ pro fyzické, duševní
a duchovní uzdravení.
Využijte v mimořádné době Letnic možnost položit základy Vašeho nového života a zúčastněte se spolu s Vašimi blízkými Duchovní obnovy.
Zahájení je v pátek 6. června v 9 hodin, zakončení v neděli 8. června v 18 hodin. Po všechny
dny konání duchovní obnovy bude v čase promluv a modlitby zajištěno hlídání dětí od 5 let.
Všechny informace včetně formuláře k přihlášení naleznete na odkaze www.duchovniobnova.
cz
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVEN
Aby se naše rodiny
působením Ducha Svatého stávaly
společenstvím víry, naděje a lásky.
SETKÁNÍ VDOV
Přijměte srdečné pozvání na 3. setkání vdov
s biskupem žilinským Mons. Tomášem Galisem,
které se uskuteční ve čtvrtek 12. června ve Štípě. Program začne v 9:30 modlitbou svatého
růžence. V 10 hodin bude v kostele mše svatá.
Kompletní program naleznete na nástěnkách
farní zpravodaj / červen / 2014

nebo na farním webu. Předpokládané zakončení je v 15:45. Na setkání se přihlaste, prosím,
nejpozději do konce května na e-mail vdovy@
arcibol.cz nebo telefonicky 604 252 629, 605
274 915. Těší se na vás Alenka Panáková a tým
spolupracovnic.
PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ S DĚTMI
5. ročník poutě je letos naplánován na 20. - 22.
června. Budeme putovat tradičně z Velehradu
na Svatý Hostýn. Pouť zahájíme v pátek ráno
na Velehradě a ukončíme v neděli odpoledne
mší svatou v bazilice na Sv. Hostýně. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. Jsme rádi,
že nás poutí bude moci opět provázet otec Jiří
Putala z Chropyně. Přihlaste se nejlépe do konce května na www.rodinnyzivot.cz
Dále plánujeme také Pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn 26. (večer) - 28. září. Bližší informace: Peter Markovič, tel: 587 405 293,
e-mail: markovic@arcibol.cz
PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ
LETOŠNÍCH NOVOKNĚŽÍ
V sobotu 28. června budou vysvěcení v katedrále v Olomouci dva novokněží.
Mgr. Karel Skočovský Ph.D. (nyní jáhen na AG
v Kroměříži) bude slavit primiční mši svatou
v neděli 29. června v 15 hodin v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích. Na primici je
objednán zvláštní autobus. Odjede ve 14 hodin
z vizovického náměstí. Zapisujte se na papír
pod věží. Odchod pěších poutníků bude ve 13
hodin od našeho kostela.
Mgr. František Ponížil (nyní jáhen v Přerově) bude slavit primiční mši svatou v neděli 29. června
od 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rapotíně (okr. Šumperk).
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
NA VELEHRADĚ
Národní pouť na Velehradě se koná v sobotu
5. července. Slavnostní poutní mše svatá, kte/4

rá začíná v 10:30, bude vysílána Českou televizí.
Hlavním celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, kazatelem Mons. Dominik kardinál Duka
OP, arcibiskup pražský. Při této slavnosti je možno získat plnomocné odpustky. Všechny informace o průběhu oslav slovanských věrozvěstů na Velehradě naleznete na plakátku nebo
na adrese www.velehrad.eu
NABÍDKA Z REGINY ZLÍN
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory, vhodné např. jako kanceláře:
- místnost v přízemí o velikosti 23 m2, s přípojkou vody
- místnost v 1. poschodí o velikosti 23 m2, s přípojkou vody
Nabízíme k pronájmu prostory k bydlení:
- na ubytovně pro ženy a dívky ve 3. poschodí
volný samostatný pokoj
- jedno volné místo je v bytě vedle kaple se samostatným pokojem, kuchyní, jídelnou a sociálním zařízením
Dále nabízíme k jednorázovým akcím - např.
pro soukromé oslavy, společenství, kulturní akce apod., sál v 1. patře o velikosti 86 m2 s kuchyní, ve 2. patře zasedací místnost o velikosti
23 m2, a také ve 2. patře společenskou místnost
s kuchyňskou linkou o velikosti 53 m2.
Podrobné informace obdržíte na telefonech
575 570 569, 739 777 509, email: reginazlin@
centrum.cz, nebo v kanceláři správy budovy
v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin a od 15
do 18 hodin, v pátek od 9 do 12 hodin.
Pavel Záleský
MODLITBY MATEK
Drazí bratři a sestry, dovolte mi říci Vám několik
slov o hnutí Modlitby matek, které působí také
v naší farnosti. Cílem tohoto hnutí je spojit se
v modlitbě za naše děti a rodiny s modlícími se
matkami po celém světě. Toto modlitební hnutí
založily v roce 1995 v Anglii dvě maminky - ba/5

bičky, a od té doby se rozšířilo do všech kontinentů. Je opravdu krásné vědět, že v každém
časovém pásmu se za naše děti někdo modlí!
Modlitby matek jsou ekumenickým hnutím,
členky společenství Modlitby matek pocházejí
z různých církví, kultur a zemí. Spiritualita hnutí
Modliteb matek je cesta úplného odevzdání se.
Učíme se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé
do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On
může všechno. I my můžeme potvrdit, že Boží
působení skrze Modlitby matek je úžasné, cítíme to ve svých rodinách! Modlitby jsou velmi
osobní, setkání ctí tři základní zásady:

Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme
Boží řešení konkrétního problému té které maminky.
Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči
bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví maminky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme, abychom nenarušily vzájemnou
důvěru.
www.farnostvizovice.cz

MODLITBA ZA RODINY
(sv. Jan Pavel II.)
Maria,
Matko Původce života,
Matko všech živých,
pomáhej celému lidstvu,
aby si stále více vážilo velkého daru života.
Žehnej rodinám
a učiň z nich svatyně pohostinnosti,
lásky a úcty k životu lidské bytosti.

SEKÁNÍ TRÁVY V OKOLÍ ORLOVNY
Stejně jako v minulém roce jsem připravil rozpis sekání trávy kolem orlovny. Sekání se provádí farní sekačkou (začátek v 9 hodin na farním dvoře). Po skončení je potřeba ji vyčistit
a vrátit. 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 seznamu na orlovně.
Jedná se o jeden termín za rok.
Vaší práci „Zdař Bůh!“ Ing. Václav Lednický
Jméno
Jiří Burget a Václav Dobeš

Ze srdce děkujeme otci Jindřichovi, že nás v setkáváních podporuje! Protože zpravidla bývá
jednodušší svobodně mluvit ve skupince, kde
je méně maminek, doporučuje se, aby skupinky
byly spíše menší - 2 až 8 matek. Naše skupinka
má v současnosti devět maminek, proto ji rozšiřujeme již spíše výjimečně. Chceme však povzbudit všechny ostatní maminky ve farnosti,
které cítí potřebu společně se modlit za své děti
(na věku nezáleží), aby se nebály a vytvořily
skupinku novou, rády Vám pomůžeme!
JUDr. Anna Kůrková

Lukáš Oškera a Jakub Špaňhel

Termín
24. 5.
7. 6.

Václav Burget a Jakub Červenka

21. 6.

Jindřich Mašláň a Vilém Kolařík

5. 7.

Martin Štach a Vojtěch Mašláň

19. 7.

Vojtěch Angelovič a Štěpán Radoň

2. 8.

Petr Štach a Jan Adamuška

16. 8.

Bronislav Machů a Jiří Janečka

30. 8.

Jakub Angelovič a Tomáš Světlík

13. 9.

Ondřej Ševčík a Jiří Máčalík

27. 9.

6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1996 / 98)
13. června slaví svátek a 30. června 30 let kněžství
P. Mgr. Antonín Basler (1990 / 99)
15. června slaví své 50. narozeniny P. Jiří Orság,
bývalý vizovický děkan, nyní farář v Kašavě
23. června slaví 7 let kněžství P. Ing. Mgr. Radek Maláč
a P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (od 1. 7. 2009)
27. června slaví 50 let kněžství P. Mgr. Arnošt
Červinka (od 1. 7. 1994)
29. června slaví svátek P. Petr Vaculík SDB (1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha Svatého, přímluvu a ochranu Panny
Marie. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
farní zpravodaj / červen / 2014
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pastyrsky list
PASTÝŘSKÝ LIST LETNICE 2014
Drazí přátelé,
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš
Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na
zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha,
aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil
Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám
nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten,
který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy
si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový,
duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání
lásky k Bohu a bližnímu.
To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že
zcela zvláště pro vás, manžele a manželky, protože vy jste přijali svátost manželství jako svátost
lásky. Vy máte stavovské poslání: být zvláštními
strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve svátosti
manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí.
Dostávají sílu, aby si navzájem pomáhali ke svatosti v manželském životě a při rození a vychovávání dětí. Rodina jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde se další generace učí
prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá
dobro druhého a nevzdává se, ani když je to těžké,
láskou, která je obětavá a věrná, shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá,
nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe,
nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží,
má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno
omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá,
všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává.
Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být křesťa/7

nem, který se zrodil z křestní vody a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě milovat Boha. Naopak: Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože
Bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny školou lásky i víry. Předáváním umění milovat učíte
děti poznávat Boha, který je Láska. Svět bez lásky
nemá budoucnost, a proto nemá ani naději.
Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš
na kříži porazil, se pochopitelně stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi
k hříchu, proto útočí na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit
svědomí hrozným hříchem potratů, ba dokonce
útočí na manželství jako instituci. Přesvědčuje lidi,
že manželství je zbytečné a někteří politici s ním
vysloveně spolupracují, když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská láska zlého ducha popuzuje. Manželství je svátost lásky. A proto
je ďábel touží zničit. Mnohé manželské problémy
však lze překonat odpuštěním, které je výsostným
skutkem lásky a které ďábla doslova pokládá
na lopatky. Když milujeme, vítězíme nad ďáblem.
Mnozí to máte dobře vyzkoušené.
Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte
denně Ducha Svatého a proste ho i mnohokrát
za den, aby k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli
reagovat, aby to bylo dobře, aby to bylo podle slov
Pána Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý,
a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás
všemu a připomene vám všechno, co jsem vám
řekl já, slibuje Pán Ježíš.
Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos?
Proste: Přijď, Duchu Svatý, a ty sám mně vnukni,
jak se mám modlit o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch přichází na pomoc v naší slabosti.
Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně modlit.
A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které
nelze vyjádřit, a Bůh, který zná přesně, co je uvnitř,
ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je
ve shodě s Boží vůlí.
Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to
www.farnostvizovice.cz

spolehlivá cesta. Sám vzývám tak krátce Ducha
Svatého mnohokrát za den, zvláště když mám
něco říci. On skutečně přichází a působí. Vím však,
že se musím ještě mnoho učit a rád bych v tom pokračoval společně s vámi.
Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období během roku, které
skončí myšlenkami na poslední soud a slavností
Krista Krále. Jestli jsme v jiných liturgických dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak
toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě,
kde je stálý boj dobra a zla. Lidé světsky smýšlející se někdy hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme, že dary Ducha, zvláště poznání Boha
a schopnost milovat, nám byly dány proto, abychom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro
sebe. Čím více jich rozdáme, tím budeme bohatší,

protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí se nikdy
nedá zahanbit. Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Žijte duchovně, a
nepropadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté
plody života v Duchu Svatém, protože ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost,
dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Těším se,
že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale
sami se těmito plody staneme přitažlivějšími pro
lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i
naše společnost.
Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách,
aby byly chrámem tvé lásky, místem, kde roste
Boží království, nová kultura života a nová civilizace lásky.
O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan

ohlédnutí

V neděli 25. 5. popřáli vizovičtí farníci letošním jubilantům P. Mgr. Arnoštu Červinkovi a P. ThDr. Stanislavu
Glückovi k 75. narozeninám. Současně s nimi popřáli také trvalému jáhnovi Josefu Zádrapovi k 20. výročí
jáhenské služby.
farní zpravodaj / červen / 2014

V sobotu 24. 5. se uskutečnil ve Vizovicích další ročník Jarního putování. Letos se do něho zapojilo více
jak 30 účastníků. Na děti čekaly na trase různé pohádkové postavy. Děkujeme všem, kteří tuto akci v Roce
rodiny připravili.
/8

rozhovor
ROZHOVOR S NOVOKNĚZEM
P. MICHALEM ZAHÁLKOU
V sobotu 28. června udělí otec arcibiskup Jan
Graubner v olomoucké katedrále dvěma jáhnům kněžské svěcení. Ti budou hned následující den slavit své primiční mše svaté. Pro nás je
zvlášť zajímavá primice Mgr. Karla Skočovského
Ph.D., kterou bude slavit v 15 hodin v kostele
ve Slušovicích. Na tuto slavnost bude vypraven
z Vizovic zvláštní autobus a rovněž věřím, že
se celá řada farníků vydá do Slušovic společně
se mnou pěšky. Rád bych se však na tomto místě
ještě krátce ohlédl zpět a přiblížil vám prostřednictvím rozhovoru loňského novokněze P. Michala Zahálku, který navštívil naši farnost v neděli 16. března.
Kromě „tradičních“ primičních obrázků jsi
rozdával i obrázek s hasičským nákladním
automobilem Tatra 815. Proč tato mimořádnost?
Kněžství je služba. Stejně i hasiči, policisté
a zdravotníci slouží lidem. K tomu obrázku Tatry
815 vždy uvádím, že je důležitý i citát z Písma:
„Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život
za své bratry.“ (1 Jan 3,16) Když otočíme na druhou stranu obrázku, mluví se i o činech člověka,
jež budou podrobeny zkoušce: „...dílo každého
vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví
v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.“ (1 Kor 3,13) Proto taková mimořádnost.
Týká se to každého člověka a jeho díla. Služba
záchranných složek nám to může připomínat,
vždy když slyšíme sirénu. Mimo to mám k záchranným složkám i k jejich službě velmi blízko,
neboť jsem na téma „Krizová intervence…“ psal
diplomovou práci. V ní jsem se zabýval, jak víra
v Boha může pomoci záchranářům ve zvládání
těžkých chvil.
Máš za sebou necelý kaplanský rok ve farnosti Vyškov. Jaké povinnosti jsou s touto
/9

službou spojeny?
Být s lidmi a pro lidi neboli podrobněji řečeno slavit eucharistii a další svátosti, pracovat
s dětmi a mládeží, naslouchat a pomáhat. Společně s děkanem Františkem Cincialou, se kterým jsem na faře, spravujeme čtyři farnosti
a k tomu nemocniční kapli s domovem důchodců.

O jakou radostnou nebo naopak smutnou
zkušenost se můžeš podělit?
Velmi mne vždy potěší, když se někdo, kdo se
v mládí setkával s Kristem a později víru odložil, vrací zpět k Bohu. Stejně tak mám velikou radost z mladých rodin, které přicházejí
i s dětmi na mši svatou. Naopak bolestné je, když
se dnešní individualismus vkrádá i do víry, kdy si
lidé sami určují co je dobré a co ne, a neptají se,
jak to vidí Bůh. Příčinou tohoto vnímání je v nemalé míře minulost komunistického režimu.
Vraťme se však ještě na počátek tvé životní
cesty. Prožíváme Rok rodiny. Rodina je místem, kde člověk poprvé zakouší lásku a kde se
učí všemu potřebnému pro život. Můžeš nám
krátce představit svou rodinu?
Vyrostl jsem ve věřící rodině, kde mše svatá
i modlitba měla důležité místo. Jsem vděčný
www.farnostvizovice.cz

za příklad víry rodičů a babičky, a také za pěkné
dětství prožité společně s třemi staršími bratry. Velkým přínosem mi bylo mariánské poutní
místo Suchdol - Jednov (farnost Navštívení
Panny Marie), kde jsem se narodil a vyrostl. Rád
také vzpomínám na skaut, který vedl salesiánský kněz. Toto všechno mělo velký vliv na mé
povolání.
Jakou cestou si tě Bůh přivedl ke kněžství?
Jako se skládá mozaika a teprve když je hotová, spatříme celý obraz, tak podobně je to
i u povolání. Lidský život tvoří řada jednotlivých
střípků. Bůh si člověka připravuje a vede. Přestože jsem o kněžství občas uvažoval, současně
jsem měl i představy o životní partnerce a rodinném životě. K tomu také velmi často směřovaly mé modlitby. Významným mezníkem pro
mé kněžství byly prázdninové tábory s křesťanským zaměřením. Zde jsem se jako vedoucí
často setkával s kněžími, kteří mi skrze víru
a lásku ukazovali cestu, po které se dá jít - cestu
kněžství.
Čemu se věnuješ ve svém volném čase?
Kromě odpočinku především záchranným složkám a krizové intervenci (různé knihy atd.).
Velmi rád také fotím (projevilo se to na primič-

ních obrázcích) nebo jen tak vyrazím do přírody
- zvlášť na hory nebo do lesa. To jsou ideální
místa pro modlitbu, tam se cítím Bohu blízko.
Na jáhna jsi byl vysvěcen v době pontifikátu
papeže Benedikta XVI. Svátost kněžství jsi přijal již za současného papeže Františka. Jak
moc tě ovlivnili tito dva nástupci apoštola
Petra?
Z myšlenek papeže Benedikta XVI. jsem čerpal pro diplomovou práci. A též používám jeho
knihy, když dělám koláže z fotek a doplňuji je
textem. Papež František mi dává inspiraci pro
promluvy a katecheze. Oba pak jsou povzbuzením, když i přes svůj věk stále s nasazením
slouží Bohu a lidem. To je obrovský příklad pro
nás, kteří v této službě teprve začínáme.
Letošní novokněží mají primici ve stejném termínu. Už víš, na kterou primici se vydáš?
Ještě jsem o tom neuvažoval. Určitě rozhodnou povinnosti, které budu v neděli na slavnost
sv. Petra a Pavla mít. Děkuji za tvé pozvání
do farnosti. Všem přeji radost z Krista, který je
naší nadějí a pokojem.
Díky za rozhovor, slova povzbuzení i za udělené novokněžské požehnání.
P. Jindřich Peřina

predstavujeme DVD
DVD ROMERO
Děj tohoto filmu natočeného podle skutečných
historických událostí se odehrává na přelomu
70. a 80. let dvacátého století ve středoamerickém státě Salvador (tento název ve španělštině znamená “Spasitel“). Jeho hlavní postavou
je tamní arcibiskup Óscar Romero (1917–1980).
I když má celý film výrazně křesťanský podtext, o žádný idylický nebo romantický snímek
se nejedná. Před divákem se totiž rozvíjí drsný
příběh z období začínající občanské války, kde
proti sobě stojí na jedné straně vojenský vládnoucí režim a na straně druhé chudí rolníci, levicoví radikálové a komunisté, kteří vládě vyhláfarní zpravodaj / červen / 2014

sili partyzánskou válku. Únosy, vydírání, vraždy,
znásilnění, věznění a mučení jsou zde na každodenním pořádku. Jak už tomu však při těchto
válečných konfliktech bývá, tím hlavním, kdo
nese jejich tíhu, jsou obyčejní chudí obyvatelé
a v tomto případě také katoličtí kněží a věřící.
Církev se zde ocitá ve “dvojím ohni“. Ze strany
vlády je jí vyčítána její aktivní pastorační činnost mezi nejchudším obyvatelstvem, z něhož se mají rekrutovat ty největší revoluční
protivládní “živly“, zatímco protivládní odboj
zase vytýká církevní hierarchii její úplnou loajalitu vůči vládě a přehlížení bezpočtu násilí
a bezpráví, kterého se vládní jednotky dopou/ 10

štějí na prostém obyvatelstvu. Do této situace je salvadorským arcibiskupem jmenován
Óscar Romero. Nový arcibiskup se zpočátku
jeví jako nekonfliktní a bázlivý, takže se vládní
představitelé domnívají, že jim nebude “dělat
problémy“. Romero je však stále více konfrontován s bezprávím páchaným na obyčejných
lidech ze svého nejbližšího okolí. Poté, co se
dozvídá o mučení a zabíjení kněží a dalších věřících (včetně žen a dětí), zcela otevřeně vystupuje na obranu těchto i dalších pronásledovaných a začíná tvrdě kritizovat vládnoucí režim
za jeho brutální praktiky, kterými si sjednává
v zemi “pořádek“. Romero se však nepřidává ani
na stranu revolucionářů, které rovněž kritizuje
za jejich jednání, které jen přiživuje nekončící
sérii krveprolití. Přidává se na stranu těch nejchudších, bezbranných a nespravedlivě trpících. Jeho důrazný hlas žádající zastavení násilí a krveprolití však není vyslyšen a naopak
je mnohým “trnem v oku“. Arcibiskup Romero,
který se rozhodl zcela obětovat pro své věřící
a v nich pro samotného trpícího Krista, nakonec podstupuje nejvyšší oběť: 24. března 1980,
právě když při mši svaté v kapli nemocnice Boží
Prozřetelnosti v San Salvadoru proměňuje víno
v Kristovu krev, je zastřelen jedním z členů provládních “eskader smrti“. Po jeho smrti se v Salvadoru naplno rozhořela občanská válka, která
v této zemi probíhala v letech 1980 až1992
a jíž padlo za oběť asi 75 000 lidí, především civilistů. Romerův odkaz “revoluce bez zbraní,
vojska a strachu“ však nezůstal zapomenut.
Několik dnů před svou smrtí tento arcibiskup,
který byl rovněž nominován na Nobelovu cenu
míru, prohlásil: “Když mne zabijí, nadále budu
žít v obyvatelích Salvadoru.“ Jeho slova se splnila. V dnešní době je Romero mnohými věřícími pokládán za neoficiálního svatého a jeho
osobnost ctí také protestanté a anglikáni.

Přestože jde o pochmurný snímek se smutným
koncem, může dnešního věřícího diváka oslovit. Při sledování filmu si totiž uvědomíme, že
dodržování základních lidských práv včetně náboženské svobody vůbec není všude ve světě
samozřejmostí a že svoboda a mír jsou velkými

Božími dary. Inspirující může být také příklad
Romerovy proměny z plachého a bojácného
kněze v neohroženého a statečného obhájce
všech nespravedlivě utiskovaných. Film vytvořila v roce 1989 v USA produkční společnost
Paulist pictures, jeho slovenské znění vyrobilo
Studio LUX. Délka 105 minut.
DVD je ve farní knihovně.
Vít Němec
Převzato z časopisu Oldin 10/2013
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intence cerven
1.

Ne

10.00

Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

2.

Po

17.30

Za + Antonína Krajču, manželku, jejich rodiče, manžele Beňkovy, Josefa Pavelku, za živou
rodinu Kajšovu, Pavelkovu, Janáčovu, Štachovu a za nemocného pravnuka Martinka

5.

Čt

17.30

Za + Miroslava Straku, prarodiče a za živou rodinu Strakovu a Slovákovu

6.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu a za rodiče z obou stran s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu

7.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8.

Ne

9.00

Za Boží požehnání a pomoc Ducha Svatého

9.

Po

17.30

Za + rodiče Vařákovy, Bláhovy a za živou rodinu Hodoňovu, Vařákovu a Bláhovu

12.

Čt

17.30

Za + Oldřicha Ryšavého a za živou rodinu

13.

Pá

17.30

Za Františka Novosada, rodiče z obou stran a za živou i + rodinu

14.

So

17.30

Za + rodiče Sušilovy, Sedlářovy a za živou rodinu
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Za + rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, zetě, tety, strýce, staříčky,
babičky a za duše v očistci

15.

Ne

9.00

16.

Po

17.30

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

19.

Čt

17.30

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

20.

Pá

17.30

Za + Jiřího Hanulíka, + Ladislava Mikulčíka, rodiče, prarodiče a za živou rodinu

21.

So

17.30

Za + rodiče Františku a Karla Hábovy, stařenku Marii a za nemocného bratra
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA a farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

22.

Ne

9.00

23.

Po

17.30

Za farníky a město Vizovice
Za + rodiče Josefa a Barboru Žůrkovy, zetě Jana, dar zdraví a Boží požehnání
pro živou rodinu
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

24.

Út

8.00

26.

Čt

17.30

Za farníky
Za + Vlastu Mikulaštíkovou, manžela a za rodiče z obou stran
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

27.

Pá

17.30

Na poděkování za uplynulý školní rok

28.

So

17.30

Za + rodinu Novozámskou, Tichou a za živou rodinu
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

29.

Ne

9.00

30.

Po

17.30

Za + Bohumila Nesvadbu, rodiče Richtrovy, Vítkovy a syna Bohuslava
Za + Bohuslava Janna, maminku a Boží ochranu pro živou rodinu

