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úvodník
SLOVO, KTERÉ POMÁHÁ
„Radost evangelia naplňuje srdce i život těch,
kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní
prázdnoty a osamění.“
papež František
Milí farníci,
měsíc červen je bohatý na liturgické slavnosti.
Ježíš promlouvá k učedníkům při různých příležitostech. Jsou to slova, která něco důležitého znamenají a působí. Také slova, kterými
nás Pán zve, abychom se učili od Něho, neboť
je tichý a pokorný srdcem. Jeho srdce je plné
dobroty a lásky, trpělivé a shovívavé.
To naše lidské slovo - jaké je? Z jakého srdce
vychází? Máme dostatečnou zásobu slov, abychom mohli pomlouvat, diskutovat, kázat,
vzdělávat, poučovat, posuzovat, soudit i odsuzovat... Zkusme hledat a používat slova, která
pomáhají žít, žít s chutí. Máme slova proti někomu. Máme slova, abychom pohrdali, ranili,
ponížili. Ale chybí slova, která dodají odvahu,
posílí a vzbudí naději. Lehce umlčíme protivníka, dokážeme ho pokořit, vysmát se mu. Jistě
potěší slovo, kterým vyslovíme úctu a ocenění.
Je tolik hlučných slov, možná i proto, že vycházejí z prázdného srdce. Je však důležité pou-

žívat slovo, které něco hodnotné řekne, které
něco důležité vybuduje, které přinese užitek
posluchači. Jak máme radost z teplého sluneč-

ního paprsku, z ovlažujícího pokojného deště,
z tichého vánku, který osvěží... Ať jsou taková
i naše slova!
Ze srdce přeje otec Josef

oznámení
ČERVEN
 čtvrtek 1. června je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
v pátek 2. června bude příležitost ke svátosti smíření od 16 hodin.
v neděli 4. června pojedou děti, které letos
přistoupily k 1. sv. přijímání, na pouť na Sv. Hostýn. Sraz všech poutníků bude v 9 hodin u fary.
v pátek 9. června proběhne ve všech diecézích naší vlasti Noc kostelů. Jde o akci, při níž
se na část noci otevírají na mnoha místech kostely, kaple či modlitebny a formou nejrůznějších programů se nabízí možnost seznámení
s historií kostelů i náboženství. Náš kostel bude
otevřen od 17:30 do 22:00. Přesný program naleznete na nástěnkách nebo na webu www.
nockostelu.cz
 v neděli 11. června bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
 v sobotu 17. června v 9.30 přijmou v olomoucké katedrále z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera jáhenské svěcení
tři muži pro olomouckou arcidiecézi: Jan Faltýnek z farnosti Lipník nad Bečvou, Jan Svozilek z farnosti Dobromilice, Jiří Šůstek z farnosti
Luhačovice.
 v neděli 18. 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 neděli 18. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
ve čtvrtek 22. června se uskuteční od 18:15
na faře setkání pastorační rady farnosti.
 v pátek 23. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na tento den také připadá
Adorační den farnosti. Adorační den zahájíme
v 10 hodin výstavou Nejsvětější Svátosti. Mše
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svatá bude v 17:30.
 v pátek 23. června poděkují při mši svaté naše děti a mládež za uplynulý školní rok.
Po mši svaté se přesuneme k táboráku.
 v sobotu 24. června bude v 9:30 v olomoucké katedrále uděleno kněžské svěcení
Mgr. Janu Berkovi z farnosti Přerov-Předmostí
v sobotu 24. června bude bude večerní mše
svatá v 17.30 v zámecké kapli.
v neděli 25. června oslavíme 215. výročí posvěcení našeho kostela.
v neděli 25. června bude po mši svaté kněz
žehnat dopravní prostředky všeho druhu – koloběžky, tříkolky, kola, elektrická vozítka, motocykly i osobní auta. Zájemci o žehnání nechť
tato vozítka přistaví do farního dvora, před orlovnu, případně na parkoviště před nemocnici.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
V měsíci květnu obdrží děti, které letos navštěvují výuku náboženství, přihlášku na školní rok
2017/18. 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 konce
května. Přihlášky budou také k dispozici v předsíni kostela (pro nové žáky) nebo je možné si
přihlášku stáhnout na farních internetových
stránkách.
MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 23. 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
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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.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ČERVEN

Aby kněží prožívali své sjednocení
s Ježíšovým Srdcem a svědčili
o starostlivé a milosrdné Boží lásce.
VARHANNICKÁ SLUŽBA
Hledáme v řadách vizovické farnosti skryté varhanice a varhaníky. Jsou-li zde klavíristi, klavíristi s varhanní zkušeností či snad přímo varhaníci, kteří by byli ochotní pomáhat s varhanním
doprovodem při mších svatých, neváhejte se
zeptat na podrobnější informace o. Josefa, Jirky Šona, Kamily Ulrychové či Pavly Kořenkové. Budeme vděční za vaši třeba jen občasnou
pomoc.
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní
rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha
vážně. Duch Svatý propůjčuje naší víře svou sílu
a zápal. Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím
více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových
a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách,
v nichž musí obstát. Nezřídka čelí otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak - křesťan dluží všem lidem svědectví slova
a křesťanského života.
Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím
a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci. Svátost
biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno
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některého svatého jako svého patrona. Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku
na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným
olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N. (jméno), přijmi pečeť daru Ducha svatého.
Podmínky k biřmování
- alespoň 15 let (horní hranice neexistuje)
- kmotr již biřmovaný
- dostatečná příprava
Přihlášku k biřmování mi odevzdá každý biřmovanec sám (jde o to, aby to bylo svobodné rozhodnutí každého biřmovance) a zároveň také si
připraví činnost, kterou by pomohl ve farnosti. To znamená jakákoliv služba či pomoc, která
bude jemu vlastní. Samozřejmě se to zdá navíc,
ale jde o podstatu věci být zapojen do společenství jako dospělý s odpovědností za druhé
a to je praktická stránka přípravy, k níž bude ještě patřit účast na přípravách a adoracích.
Svátost biřmování se v naší farnosti bude udělovat příští rok, přesné datum upřesníme v lednu. Téměř roční příprava k této svátosti probíhá
ve skupinách pod vedením kněze. Začátek přípravy bude ohlášen předem. Přihlášky si bude
možno vyzvednout pod věží v kostele nebo
na stránkách farnosti.
Na setkání s Vámi se moc těším.
o. Josef
CENTRUM PRO RODINU
O velkých prázdninách jsou pro děti
ve věku 4 – 5 let a 6 – 14 let připraveny Letní prázdninové dny (příměstský tábor) v I. termínu od 10. do 14. 7. 2017
a ve II. termínu od 28. 8. - 1. 9. 2017. Prosíme rodiče, pokud mají zájem o tuto aktivitu, aby své
děti přihlásili co nejdříve prostřednictvím přihlášky, která je ke stažení na našem webu, najdete ji pod věží kostela nebo si ji můžete vyzvednout osobně v kanceláři CPR na faře.
www.farnostvizovice.cz

OREL
Děkujeme všem zúčastněným za vydařenou Oslavu svátku maminek.
Velké díky patří všem, kteří jakkoliv pomohli
s přípravou i průběhem akce, zejména všem
mužům, kteří se opět zhostili obsluhy.

V neděli 14. 5. proběhla oslava Svátku matek.
U nás v kostele jsme obdarovali většinu maminek kytičkou a v Ostratě jsme uspořádali oslavu
Svátku matek a celé rodiny - Zahradní slavnost,
kde si děti vyzkoušely různá řemesla a celá rodina
mohla příjemně prožít odpoledne při rozmanitém
programu.

24. června 2016 od 15 hodin srdečně zveme
všechny rodinné týmy na již tradiční Hry bez
hranic. Nachystány jsou pro vás oblíbené i zcela nové disciplíny pro pobavení malých i velkých. Zároveň hledáme ochotné dobrovolníky z mládeže i dospělých na stanoviště Her bez
hranic. Hlásit se můžete co nejdříve Alžbětě Doležalové.

6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1996 / 98)
9. června slaví 39. narozeniny náš P. Mgr. Josef Rosenberg
(od 1. 7. 2 016)
13. června slaví svátek a 30. června 33 let kněžství
P. Mgr. Antonín Basler (1990 / 99)
23. června slaví 10 let kněžství P. Ing. Mgr. Radek Maláč
a P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (1. 7. 2009 – 30.6.2016)
27. června slaví 53 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.

S HAVLEM I MAGOREM
„SEDĚL“ NA JEDNÉ CELE
Petřvaldský rodák, kněz, vězeň svědomí, ale
také „odbojář“, který za komunismu pomáhal
vyrábět a rozšiřovat „svobodný“ samizdat. Pater
Radim Hložánka zemřel 28. ledna 2017.
DALIBOR MAŇAS, vyšlo 3. 2. 2017 v týdeníku
5 PLUS 2 okresu Novojičínsko.
farní zpravodaj / červen 2017

ohlédnutí

PETŘVALD, KROMĚŘÍŽ
Dva kněze, rodáky z Petřvaldu na Novojičínsku,
spojují historici s tuzemským undergroundem.
Jedním je Ladislav Heryán, římskokatolický
kněz a salesián působící v Praze. Ten druhý,
kněz Radim Hložánka, pobýval ve vazbě s Martinem Jirousem a seděl ve vězení s Václavem
Havlem.
„U nás v Petřvaldě byl pater Radim Hložánka,
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který byl dvakrát zavřený za výrobu a rozšiřování samizdatové literatury. Občas jsem mu
s tím pomáhal a on mi vyprávěl, protože byl
zavřený ve Valdicích, o Václavu Havlovi a Ivanu
Martinu Jirousovi, které tam potkal,“ uvedl před

Radim Hložánka s Václavem Havlem

na kněze. Nastoupil jako kaplan do Mostu, kde
zrovna přesouvali o 850 metrů děkanský kostel.
V roce 1977 byl přeložen do Hoštky u Roudnice nad Labem a opravoval kostely v Hoštce,
ve Vetlé a okolí a věnoval se rozmnožování
náboženské literatury pod vedením přátel
z vězení otců Oty Mádra a Josefa Zvěřiny,“ popsal Siuda.
V roce 1981 byl opět zatčen a odsouzen.
„Ve vyšetřovací vazbě v Litoměřicích byl půl
roku s Martinem Jirousem, ve výkonu trestu
na Borech pak s Václavem Havlem a Františkem
Líznou. Tam ho postihl v roce 1982 infarktem
a byl podmínečně propuštěn domů, ale protože
dále rozmnožoval, byl znovu zatčen za tři roky,
ale soud už byl odročen,“ popsal mluvčí.
Jako důchodce se dožil pádu totality a jako farář
sloužil na jihu Moravy. Léta nemoci od poloviny
roku 2014 prožil na Malém Valu v Kroměříži.

časem v Týdeníku Rozhlas Ladislav Heryán.
Emeritní farář mistřický a děkan kyjovský,
čestný kanovník kroměřížské kapituly, čestný
člen rytířského řádu bratří a sester domu Panny
Marie v Jeruzalémě Radim Hložánka zemřel
28. ledna v Kroměříži. „Narodil se v rodině horníka. Na gymnáziu ve dvaceti letech maturoval
v Ostravě, do konce války pracoval jako
zámečník a po válce učiteloval v Jistebníku nad
Odrou,“ uvedl mluvčí Ostravsko-opavského
biskupství Pavel Siuda.
Po vojně vstoupil v roce 1948 do kněžského
semináře v Olomouci. Po druhém roce studia byl seminář a teologická fakulta zavřeny.
„V roce 1961 byl zatčen a v procesu se
členy sekulárního ´Společenství´ odsouzen
k jedenácti letům těžkého žaláře ve Valdicích,“
uvedl mluvčí. Pracoval tam s elitou zavřených
biskupů, profesorů, představitelů řádu a horlivých kněží.
„Po amnestii za dva a půl roku byl propuštěn,
jako soustružník pokračoval ve studiu teologie. Tajně dostudoval a v dubnu 1967 byl
kardinálem Štěpánem Trochtou vysvěcen

Tento článek, který připravil Dalibor Maňas, vyšel
v pátek 3. 2. 2017 v týdeníku 5 PLUS 2 okresu
Novojičínsko. Teprve až po jeho přečtení jsem si
naplno uvědomil, jakou ctí jsem byl obdarován,
že jsem mohl osobně poznat tohoto významného
člověka – muže, který se nebál, i za cenu velikých
obětí, postavit totalitnímu režimu.
Při jeho pohřbu v sobotu 4. 2. zaznělo z úst vicerektora olomouckého kněžského semináře poděkování mně a všem dalším, kteří ho v sanatoriu Topas navštěvovali. Rád jeho poděkování
tlumočím a rovněž se k němu připojuji. Za každodenní zajištění svatého přijímání děkuji všem
akolytům (Petr Ševčík, Jan Kořenek, Tomáš
Špaňhel, Ladislav Radoň st., Zdislava Tělupilová),
za návštěvy spojené s modlitbou a především
s obyčejným lidským zájmem děkuji Marii Juráňové, Mileně Košařové, Janě Skaličkové a Evě
Jiříčkové. Nesmím však zapomenout ani na ministranty, kteří se s otcem Radimem nejen modlili,
ale také mu několikrát zazpívali. Všem vyjadřuji
upřímné Pán Bůh zaplať.
P. Jindřich Peřina
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Pouť u Chladné studny 21. 5. 2017

svetec mesíce
BONIFÁC
(patron Německa, misionář,
svátek 5. června)
Bonifác výrazným způsobem pomáhal utvářet
západní křesťanství a jeho organizační, reformní a misijní výsledky v německy mluvících oblastech Evropy jsou obdivuhodné
a nepřehlédnutelné (dle Roku se svatými založil
více klášterů a biskupství než kdokoliv jiný; odtud i označení apoštol Germánů).
Přes značnou časovou vzdálenost je Bonifácův
život vcelku dobře znám na základě několika
životopisů, právnických záznamů i korespondence. Původně se jmenoval Winfrid; narodil se kolem r. 675 v Devonu a tam i na jiných
místech jižní Anglie prožil prvních zhruba
čtyřicet let života. Pocházel z vážené a dobře
situované rodiny a pro mnišský život se rozhodl
farní zpravodaj / červen 2017

už v raném věku, třebaže otec byl nejdříve
proti. Odborného teologického vzdělání se
mu dostalo především v klášteře v Nurslingu,
kde ve třiceti složil benediktinské sliby a kde
i vyučoval, věnoval se odborné činnosti (autor
první gramatiky latiny v Anglii) a působil jako
kazatel. Jeho snem ale bylo stát se misionářem
v pohanských oblastech pevninské Evropy;
přání se mu splnilo až r. 716, kdy se vydal spolu
s dalšími druhy na misijní cestu do Fríska (dnes
sever Holandska a Německa). Většina obyvatel
však byla na válečném tažení, takže se zklamaní vrátili do Nurslingu. Když zemřel místní
opat, měl se Bonifác stát jeho nástupcem, ale
odmítl a místo toho se vydal do Říma, aby
získal dovolení k další misijní činnosti. Papež
Řehoř II. ho vlídně přijal a zřejmě mu vybral
i nové jméno Bonifác – podle sv. Bonifáce z Tar/6

su (+ 307, svátek 14. 5.), jehož svátek se právě
slavil a který je jedním z trojice ledových světců
(též ledových mužů) spolu se sv. Pankrácem
(2. / 3. stol., svátek 12. 5.) a sv. Servácem (4. stol.,
svátek 13. 5.). Návštěva skončila úspěšně a Bonifác získal pověření hlásat křesťanství v napolo
pohanských oblastech středního Německa.

Pracoval s obrovským nasazením, ale náročná
práce přinesla výraznější výsledky až v Hesensku - mnohé pohany obrátil na víru, řadu
odpadlíků přivedl zpět ke Kristu a založil zde
první benediktinský klášter v oblasti. Řehoř II.
byl natolik spokojen s jeho prací, že ho r. 722

vysvětil na misijního biskupa a Bonifác se vrátil
do Hesenska. O jeho odhodlání a nebojácnosti svědčí i často citovaný moment z té doby
– u Geismaru skácel starý pohanský dub
zasvěcený bohu války Thorovi, z dřeva dubu
pak na místě postavil kapli a zasvětil ji sv. Petru. Pohané byli šokováni a čekali, jak Thor tuto
troufalost potrestá, ale když se nic nestalo,
mnozí uvěřili v Krista a dali se pokřtít. Pohanství ustupovalo, ale s jeho projevy se Bonifác
potýkal neustále. Měl však podporu papeže,
částečně i místního vládce Karla Martela (asi
690-741) a z ciziny přicházeli ochotní pomocníci.
R. 732 ho papež Řehoř III. jmenoval arcibiskupem pro celé Německo, což bylo důležité pro
jeho další činnost, zejména organizační. Zakládal kláštery (Fulda v Hesensku je nejznámější,
744) a biskupství (mnohé z jím ustavených
diecézí existují dodnes). Tyto aktivity ho
naplňovaly, ale i vyčerpávaly. R. 738 proto
podnikl třetí cestu do Říma a žádal o uvolnění
z funkce a dovolení soustředit se jen na misijní činnost, ale nebylo mu vyhověno, naopak
přišly další úkoly. V r. 748 se stal mohučským
arcibiskupem, ale na funkci po několika letech
rezignoval a vydal se do Fríska, místa, kde
jako misionář začínal. Tentokrát vše probíhalo úspěšně až do poloviny r. 754, kdy byl
přepaden tlupou pohanů a brutálně zabit. Jak
si přál, jeho ostatky byly přeneseny do kláštera
ve Fuldě. Uctívání Bonifáce v Anglii a Německu
začalo prakticky okamžitě po jeho smrti.
V nové době byl kult tohoto světce zvláště silný
v 19. století, kdy vznikly četné kostely s jeho
jménem i v zámoří.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVI, číslo 6, červen 2017. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email: favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška Kořenková,
PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka
prázdninového čísla je 18. června 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence cerven
2.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu, rodiče z obou stran, živou rodinu Šťastovu a Bečicovu

3.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

5.

Po

17.30

Za + Josefa Jaroščáka s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu

8.

Čt

17.30

Za + Miroslava Straku, jeho otce Antonína a za živou rodinu Strakovu
a Slovákovu

9.

Pá

17.30

Na poděkování za dar zdraví a svátost kněžství našeho P. Josefa

10.

So

17.30

Za + rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, tety, strýce, staříčky
a za duše v očistci

11.

Ne

9.00

12.

Po

17.30

15.

Čt

17.30

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Za + syna Václava Křižku, jeho otce Josefa a za živou rodinu Křižkovu

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Za + Oldřicha Ryšavého, živou rodinu a za duše v očistci
Za živou a + rodinu Jurčákovu, Miklovu a Filípkovu
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Za + Anežku a Antonína Surovcovy, + Anežku a Františka Kladníčkovy
a za živou rodinu

16.

Pá

17.30

Za + Ludmilu a Jiřího Kajšovy, Josefa Pavelku a za živou rodinu

17.

So

17.30

Za + rodinu Novozámskou, Tichou a za živou rodinu

18.

Ne

9.00

19.

Po

17.30

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

22.

Čt

17.30

Za + Petra Krieglera, syna Petra, rodinu Krieglerovu, Dudíkovu, živou rodinu
a za duše v očistci

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Za farníky a město Vizovice

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
23.

Pá

17.30

24.

So

17.30

25.

Ne

9.00

26.

Po

17.30

29.

Čt

17.30

30.

Pá

17.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu
Panny Marie pro celou rodinu
Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Za živou a + rodinu Mikulaštíkovu a za duše v očistci
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za farníky a město Vizovice
Za + Marii a Petra Vyoralovy, rodiče Stromšíkovy a za Boží ochranu
pro živou rodinu
Slavnost SVATÉHO PETRA A PAVLA
Za + Bohuslava Janna, Marii Meluzínovou a za přijatá dobrodiní
Na poděkování za uplynulý školní rok

