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úvodník
FESTIVAL PRAGUE PRIDE
Myslím si, že většinu věřících z naší farnosti nechává pravidelná mediální bouře ohledně festivalu sexuálních menšin Prague Pride, letos pořádaného od 10. do 16. srpna v našem hlavním
městě, a s ním spojeného průvodu chladnými.
Nechci se na tomto místě vyjadřovat k festivalu,
který se konal u nás již popáté, a ani se nechci
vyjadřovat k samotnému průvodu, který je jakýmsi vyvrcholením celého několik dnů trvajícího programu.

Rád bych však na tomto místě připomněl učení
naší církve týkající se tohoto tématu tak, jak je
vyjádřeno v článcích 2357 až 2359 Katechismu
katolické církve.
„Homosexualita označuje vztahy mezi muži
nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož
pohlaví. Během staletí a v různých kulturách
se projevuje velmi rozmanitými způsoby. Její
psychický zrod zůstává z velké části nevysvět-

litelný. Tradice, opírající se o Písmo svaté, které
představuje homosexuální vztahy jako velkou
mravní spoušť, vždy prohlašovala, že „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené“. Odporují
přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon
od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se.
V žádném případě nemohou být schvalovány.
Nezanedbatelný počet mužů a žen má hluboce
zakořeněné homosexuální sklony. Toto zaměření, které se objektivně vymyká řádu, je pro
většinu z nich zkouškou. Proto mají být přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim
je třeba se vyhnout jakémukoliv náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou
povolány naplnit Boží vůli ve svém životě,
a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána
na kříži.
Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává
k vnitřní svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost
mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti.“
Možná si kladete otázku, jak na celý festival
a mediální humbuk s tím spojený jako křesťané
máme reagovat. Já osobně nejsem příznivcem
žádných radikálních řešení. Hluboce sympatizuji s postojem Mladých křesťanských demokratů, kteří ve stejném čase a na téměř stejném
místě uspořádali Pochod pro rodinu, při kterém
demonstrovali nejen svůj postoj k tradiční rodině, ale i znepokojení, že se až přespříliš hovoří

o právech homosexuálů, ale zájmy tradiční rodiny nikdo nehájí.
Hlas politické reprezentace je bohužel opravdu
málo slyšitelný a zřetelný. Ale i toto smutné konstatování nic nemění na skutečnosti, že pokud
svůj hlas pozvednou tisíce křesťanských rodin,

které prozatím zůstávají v ústraní, jejich hlas se
stane nejen dobře slyšitelným, ale také se stane
inspirací a povzbuzením pro ty, kteří chtějí svůj
život realizovat v tradiční rodině. Kéž nám všem
svatá Zdislava vyprosí potřebnou odvahu.
P. Jindřich Peřina

oznámení
ZÁŘÍ
Čtvrtek 3. září je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 4. září bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
V neděli 13. září bude v našem kostele od 18
do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
V sobotu 19. září pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu na hřišti za ZŠ ve Štípě volejbalový turnaj. Všechny další informace jsou
na plakátku.
Ve čtvrtek 17. září v 18:15 se koná na faře
setkání pastorační rady farnosti.
 V neděli 20. září bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 V neděli 20. září jste zváni do Jasenné
na mši svatou v 10:30, při které oslavíme 4. výročí posvěcení kostela.
 V pondělí 28. září na slavnost sv. Václava
bude v našem kostele v 9 hodin mše svatá. 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.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Ještě stále mají rodiče možnost přihlásit své
děti do náboženství. Přihlášku si můžete vzít
pod věží kostela nebo si ji můžete stáhnout na
internetových stránkách farnosti. Odevzdejte
ji prosím co nejdříve do sakristie nebo do pošfarní zpravodaj / září 2015

tovní schránky na faře. Náboženství se vyučuje ve škole jako nepovinný předmět. Pro přespolní děti se vyučuje také na faře. Rozvrh hodin
náboženství naleznete na nástěnce pod věží
kostela nebo na farním webu. Na závěr připomínám, že přihlásit dítě do náboženství patří
k povinnostem vyplývajících ze křtu dítěte.
CENTRUM PRO RODINU
CPR na letošní školní rok připravilo pro
děti kroužek vaření. Vždy v pondělí od 15:00
do 16:30 (1. - 5. roč.) na orlovně. Pokud budou
mít zájem i starší děti, je možné se domluvit
na termínu osobně. Cena je 500 Kč/šk. rok nebo
30 Kč za jednu návštěvu.
Ve čtvrtek dopoledne zveme všechny maminky na mateřské dovolené do Klubu maminek. Začínáme 17. 9. v čase od 9:30 do 11:30
na orlovně.
V pátek nabízíme maminkám posezení
u kávy či čaje v kanceláři Centra na faře, kde je
pro děti připraven hrací koutek. (více na plakátku pod věží kostela a na webu Centra).
Od půlky října bude probíhat kurz Přirozeného plánování rodičovství. Více najdete na webu
Centra nebo na nástěnce pod věží kostela.
O prázdninách proběhly v naší farnosti dva
turnusy příměstského tábora - Prázdninové
dny. Děti si užily spoustu zábavy v pěkném společenství svých vrstevníků. Děkujeme za podporu farnosti, kde jsme měli zázemí - na faře
a také Městu Vizovice, které nás podpořilo finančně.
Na našem webu http://www.vizovice.dcpr.cz
/2

si můžete přečíst další informace a podívat se
na fotky z pořádaných akcí.
Hana Radoňová, mobil 604 218 211
OREL VIZOVICE
Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na Pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu
6. září na Provodově. Jako vždy nebude v programu chybět mše svatá v 11 hodin, křížová
cesta pro dospělé, hry pro děti a závěrečné požehnání. Více informací získáte u Alžběty Doležalové.
S novým školním rokem se rozbíhá i pravidelná
sportovní činnost naší jednoty. I nadále chceme pokračovat v úspěšném trénování malých
i velkých florbalistů a reprezentovat naši jed-

Lednickému, který zároveň poskytne více informací.
V sobotu 19. září organizuje naše jednota
ve spolupráci s Městem Vizovice v tělocvičně
ZŠ akci Florbal Vizovice Open, největší florbalový turnaj pro dětské a mládežnické kategorie
na území Vizovic a širokého okolí.
V sobotu 26. září ožije okolí orlovny již 9. ročníkem Her bez hranic. Během odpoledne od 14
hodin si budou moci děti společně se svými rodiči vyzkoušet svoji spolupráci při plnění netradičních disciplín. Neváhejte a přijďte se svou rodinou prožít zábavné odpoledne!
Hledáme ochotné pomocníky z řad mládeže na stanoviště disciplín pro Hry bez hranic.
Ochotní zájemci se mohou co nejdříve přihlásit
Jožkovi Janečkovi ml.

Tréninky florbalu
Kategorie

Čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční
poplatek

Přípravka

Středa
16:00 – 17:00

Orlovna
(za kostelem)

Jakub
Špaňhel

15

150 Kč

Mladší žáci

Středa
15:50 – 17:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej
Štach

20
(kapacita téměř
naplněna!)

300 Kč

Starší žáci

Středa
16:50 – 18:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej
Štach

20

300 Kč

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Lukáš
Oškera

20

500 Kč

Mužská kategorie
(dorostenci,
junioři, muži)

Pondělí
19:00 – 21:00

notu v Orelské florbalové lize. Bližší informace,
kontakty na trenéry i časy tréninků naleznete
v tabulce a na našem webu www.orelvizovice.
cz. Tréninky všech kategorií začínají od 7. září!
Nejmladší oddíl naší jednoty Orlíček- Cvičení rodičů s dětmi zahájí svou činnost v úterý
8. září od 16 do 17 hodin na orlovně.
Orel župa Velehradská organizuje 28. 9. v rámci
svatováclavské pouti zájezd do Staré Boleslavi. Cena za jednoho účastníka je 150,- Kč. Zájemci se mohou hlásit do 10. 9. br. Václavu
/3

FESTIVAL POD VĚŽÍ
Festival pod věží je přehlídka hudebních skupin
z České a Slovenské republiky hrajících vlastní
tvorbu opírající se o hodnoty křesťanství. Koná
se každoročně na ploše před kostelem Panny
Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních
Svazích. Je součástí aktivit Salesiánského klubu
mládeže ve Zlíně. Je zdarma.
Letošní ročník se uskuteční ve dnech 18. až 20.
září. Přesný program naleznete na adrese www.
festivalpodvezi.cz
www.farnostvizovice.cz

ŽEHNÁNÍ KAPLE NA HRADĚ LUKOV
Obec Lukov a Spolek přátel hradu Lukova Vás
srdečně zvou v sobotu 26. září na tradiční kulturní akci Den hradu Lukova. Při této příležitosti
slavnostně požehná otec biskup Josef Hrdlička
v 10 hodin kapli sv. Jana Křtitele. Všechny informace o aktivitách spojené s tímto hradem naleznete na adrese www.hradlukov.cz
NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI
V pondělí 28. září se uskuteční ve Staré Boleslavi za účasti českých a moravských biskupů tradiční národní svatováclavská pouť. Slavnostní poutní mše svatá začne v 10 hodin a bude ji
živě přenášet ČT2.
Všechny informace o pouti naleznete na adrese
www.svatovaclavskapout.cz
DUCHOVNÍ OBNOVA
PRO RODINY S DĚTMI
Bude se konat o víkendu 2. až 4. října v poutních
domech na Svatém Hostýně. Duchovní obnovu
povede P. ThDr. Jan Balík. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv
pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze,
společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru
s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze
a hry. Začíná se v pátek večeří v 18 hodin a končí v neděli obědem. O víkendu je zajištěno celodenní stravování (možnost domluvy) a ubytování v pokojích se sociálním zařízením. Bližší
informace a přihlašovací formulář naleznete
na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail:
zaboj@arcibol.cz
KONFERENCE HOSPITALITY
Ve čtvrtek 8. října se uskuteční ve Vizovicích
druhý ročník Konference Hospitality, který připravuje Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
farní zpravodaj / září 2015

ve spolupráci s Nemocnicí Milosrdných bratří
ve Vizovicích a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v České republice. Záštitu nad
konferencí převzal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Program: 8:30 registrace účastníků, 9:00 zahájení, úvodní slovo, 9:30-13:00 odborný program
– první blok, 14:00-16:30 odborný program –
druhý blok + workshop, 16:30 zakončení, 17:00
mše svatá v kostele sv. Vavřince
Účastnický poplatek: 300 Kč (o způsobu uhrazení budete informováni po odeslání přihlášky)
Registrace: konference@milosrdni.cz (do přihlášky je nutné uvést jméno, datum narození,
adresu pracoviště a funkci)
Odborný program a témata:
1. Služba zdravotníka u umírajícího pacienta, MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik
2. Já už nemohu… kdo vlastně jsem? aneb
Syndrom vyhoření a identita zdravotníka,
MUDr. Jitka Krausová, OV
3. Ako sa má zdravotník v systéme dnešného zdravotníctva? Môže byť kaplán užitočný
zdravotníkom?, P. PhLic. Mgr. Juraj Jendrejovský
4. Specifika ošetřovatelské péče v Nemocnici Milosrdných bratří, MUDr. Tomáš Talanda,
Mgr. Markéta Řeháková
5. WORKSHOP (práce ve skupinkách) a diskuze, moderuje Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
DUCHOVNÍ OBNOVA ZA UZDRAVENÍ
Srdečně Vás zveme na třídenní Duchovní obnovu vedenou otcem Jamesem Manjackalem,
charismatickým katolickým knězem z Indie, která se uskuteční od 15. do 18. října na veletržním
výstavišti v Brně. Duchovní obnova se uskuteční se souhlasem biskupa brněnské diecéze
Mons. Vojtěcha Cikrleho a na podporu Národního eucharistického kongresu 2015. Všechny informace včetně formuláře k přihlášení naleznete na odkaze www.duchovniobnova.cz
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
V rubrice Pastýřský list naleznete pozvání a základní informace o NEK, který se uskuteční
ve dnech 16. a 17. října v Brně. Kompletní informace jsou na adrese http://nek2015.cz. Pokud
se chcete kongresu zúčastnit, zapište se na papír v sakristii. Bude jistě vhodné, pokud se do
Brna vypravíte společně s dalšími zájemci z naší
farnosti.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Aby Pán Ježíš dal biskupům a kněžím
odvahu zasévat, i když nebudou vidět
plody své práce.

2. září slaví 80. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa
Dne 9. července měl výročí 21 let od přijetí jáhenského svěcení.
3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia
(pastorační praxe1992/93)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

pastyrsky list
POZVÁNÍ BISKUPŮ NA NÁRODNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES
A VÝZVA K MODLITBÁM
ZA SYNODU O RODINĚ
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy Církve, tedy i křesťanského života každého
z nás. K posílení tohoto vědomí jsme na letošní
rok vyhlásili první Národní eucharistický kongres v novodobých dějinách naší země. Jeho
mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“.
Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30 v Brně
na náměstí Svobody a následným průvodem
s Eucharistií.
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Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit a prohloubit
lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s Nejsvětější svátostí oltářní
spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v rodinách, farních, diecézních a řeholních
společenstvích se všichni shromáždíme, abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie
je skutečně přítomnou, živou Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi
denně až do konce časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha k člověku, duchovní hostinou
a výsostným Božím darem, jímž zdarma sytíme
svou duši pro věčný život.
Proto je toto pozvání určeno všem věřícím,
rodinám, duchovním, řeholním komunitám
www.farnostvizovice.cz

a hnutím a všem dalším společenstvím.
Chceme Vás vybídnout k osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako tajemného Těla Kristova (srov. KKC 789), které se
z Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém kongresu a jeho doprovodném
programu najdete na internetových stránkách
www.nek2015.cz. Srdečně také děkujeme všem,
kdo se na přípravách kongresu podílejí a kdo na
tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně.
S letošním podzimem je spojena ještě jedna
důležitá událost – Svatý otec František svo-

lal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma
Povolání a poslání rodiny v Církvi a současném
světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí
si kladou otázku, nakolik ovlivní některé důrazy
Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým otcem Františkem Vás chceme především
vyzvat k modlitbě za tuto Synodu. Modleme se
společně za dary Ducha Svatého pro papeže
i všechny synodní otce, aby závěry Synody
na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a jeho úmyslu s člověkem.
Srdečně Vám za to děkujeme a společně všem
žehnáme. V Kristu a Marii
Vaši čeští a moravští biskupové

aktuální téma
PETICE ZA OBNOVU POUTNÍHO MÍSTA
VŘESOVÁ STUDÁNKA
Na základě přání otce arcibiskupa Jana Graubnera byla zaslána do všech farností naší arcidiecéze výzva k podpisu petice, která bude
do konce měsíce září umístěna na stolku pod
věží kostela. Zde je úplné znění petice:
„Vědomi si odpovědnosti za náš svět, uznávajíce, že nás všechny, kdo s Jeseníky a lidmi v nich
žijeme nebo je máme rádi, k řádnému spravování zavazuje nám svěřená krásná příroda Jeseníků, jejich dědictví duchovní a kulturní, jakož
i potenciál rekreační a sportovní, prohlašujeme,
že je přirozenému řádu věcí odpovídající, aby
se přání generací poutníků konečně naplnila
a poutní místo na Vřesové studánce, aby opět
ožilo. Nově vzniklá aktivita Spolku pro obnovu
poutního místa Vřesová studánka, směřuje
k obnovení tradičního prostředí poutního
místa, které Jeseníky po staletí utvářelo a v srdcích lidí nikdy nepřestalo a nepřestane existovat.
Vyjadřujeme těmto záměrům plnou podporu
a vybízíme všechny kompetentní orgány a lidi
dobré vůle, seznámené s touto peticí, aby se
farní zpravodaj / září 2015

se záměry obnovit Vřesovou studánku poctivě
seznámili a v rámci svých možností a kompetencí aby uvedený záměr všemi zákonnými prostředky podpořily. Současná historická mož-

nost k obnově, která se díky šlechetnosti donátorů naskytla, se nemusí v dohledné době opakovat.
V pravdě moderní obnova poutního místa, provedená v účelném, ale na krásu bohatém rozsahu, na historickém půdorysu původních
staveb kaple a horské útulny, vrátí hřebenu Jeseníků bolestně chybějící krajinotvornou a jedinečnou dominantu a bude nenápadnou, ale
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jasně zářící perlou našich hor, radostným místem pro tiché usebrání se i lidské setkávání.
Bude opět praktickým, logickým a tolik potřebným záchytným bodem pro turisty, pohybujících se na hřebeni Jeseníků, dobrou základnou
pro výlety i záchranné operace.
Obnovená chata a kaple Na Vřesové studánce
se stanou znovu, tak jako po staletí minulá,

bezpečným místem pro všechny lidi dobré vůle
a milovníky Jeseníků. Splaťme konečně tento
náš dluh našim horám. Udělejme vše pro obnovu poutního místa na Vřesové studánce.“
Všechny podrobnosti k této petici i k iniciativě, která má posloužit ke znovuobnovení tohoto nádherného místa naší vlasti naleznete
na www.vresovastudanka.cz

ohlédnutí
PRAXE BOHOSLOVCE JANA VE FARNOSTI
Vždy po čtvrtém ročníku konají bohoslovci
v některé z farností naší arcidiecéze dvoutýdenní praxi. Stejně jako v minulém roce poslal
otec rektor jednoho z nich do Vizovic. Přestože
se představil při nedělní mši svaté, poprosil
jsem ho, aby to udělal ještě jednou prostřednictvím zpravodaje.
Milí farníci, jmenuji se Jan Berka, je mi 24 let
a od července jsem jáhnem olomoucké arcidiecéze. Pocházím z malé vesničky jménem
Dluhonice, která je asi 2 km od města Přerov.
Od malička jsem měl rád práci v zemědělství
a chovatelství, protože moji prarodiče měli
doma malé hospodářství. S mladším bratrem
a sestrou jsme trávili mnoho času na statku, kde
jsme pomáhali dědečkovi a babičce s hospodařením. Když jsem se pak po základní škole rozhodoval, co dál dělat, zemědělská škola byla
pro mě jasnou volbou. Protože mě studium bavilo, chtěl jsem po maturitě pokračovat na vysokou školu zemědělskou v Brně. Jenže ve třetím ročníku se všechno změnilo.
Pocházím z věřící rodiny a od malička jsem
zvyklý chodit každou neděli do kostela. Od asi
7 let jsem ministrantem, což je služba, která mě
vždycky bavila. Přestože jsem byl oltáři velmi
blízko, nikdy mě myšlenka na kněžské povolání
nenapadla. Změna přišla, až když jsem se připravoval na sv. biřmování. V přerovské farnosti
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probíhá příprava docela důkladně. Skupina biřmovanců se schází necelé dva školní roky vždy
jednou za dva týdny. Na každém setkání je
modlitba, četba Písma, probírání Katechismu,
diskuze, sdílení. Na konci těchto setkání jsme

jeli na sv. Hostýn na duchovní obnovu. Během
jedné přednášky zazněla myšlenka: „Zkus se
v modlitbě zeptat Boha, jaký má s Tebou plán.
K jakému povolání jsi volán?“ Když jsem tuto
výzvu slyšel, řekl jsem si, že odpověď znám, že
mé povolání jistě je v oblasti zemědělství, které
mě baví a jde mi. Přesto jsem se ale Pána v modlitbě zeptal. A tehdy jsem poprvé uslyšel volání
ke kněžství. Samozřejmě byla první reakce odmítavá: „To není pro mě, na to se nehodím.“ Nehodlal jsem se tou myšlenkou ani zabývat. Vrátil jsem se do běžného života a dělal jako by se
nic nestalo. Jenže ta myšlenka na kněžství se
mě stále držela a neopouštěla mě. Po nějakém
www.farnostvizovice.cz

čase jsem se svěřil našemu panu faráři, s kterým
jsem se začal scházet, abychom zjistili, jak to
s tím povoláním je. Nakonec jsem si podal hned
po maturitě přihlášku do kněžského semináře.
Než se člověk stane knězem, chvíli to trvá.

Na začátku je třeba, aby absolvoval přijímací
pohovor u biskupa, který rozhodne, zda ho přijme do formace, nebo ne. Přijatý kandidát je poslán do teologického konviktu. Jde o místo, kde
mladí muži z celé republiky, kteří se chtějí stát
kněžími, tráví jeden rok, během kterého poznávají církev, sebe sama a své povolání ke kněžství. Pokud si to kandidát nerozmyslí, nastupuje
do kněžského semináře. Ten je v současné době
v Olomouci pro moravské bohoslovce a v Praze
pro české. V semináři žijí bohoslovci 5 let a jsou
formováni v oblasti lidské (aby byli jako kněží
normální lidé), oblasti intelektuální (aby mohli
lidem pomáhat a vést je), oblasti duchovní
(aby byl kněz opravdu duchovním otcem).
Po skončení formace bývá bohoslovec vysvěcen na jáhna a je poslán do některé farnosti
na roční praxi. Po roce jáhenské služby ve farnosti je zpravidla vysvěcen na kněze.
Do vaší farnosti jsem byl poslán na dvoutýdenní
praxi. Během času u vás jsem měl možnost poznat mnoho dobrých lidí (a jednoho výborného faráře), a tak bych chtěl na závěr ještě jednou všem poděkovat za přijetí a podporu mne
i všech bohoslovců a kněží.
Jenda Berka
farní zpravodaj / září 2015

FARNÍ TÁBOR 2015
V sobotu 1. srpna jsme každý samostatně dorazili na táborovou základnu Severka u Buchlovic. Asi po hodině jsme byli svoláni a rozděleni
do stanů. Jakmile jsme se ubytovali, šli jsme
společně na svačinu. Po svačině jsme se rozdělili na čtyři tymy: Černé ovce, Ňufňáky, Smrtonoše a 7 statečných. Pak jsme se začali věnovat prvním táborovým aktivitám. Na večer jsme
se pomodlili, vyslechli pohádku, vyčistili si zuby
a šli spát.
Následující den (v neděli) jsme vstali, šli na snídani a vypravili se do pár kilometrů vzdáleného
buchlovického kostela. Mše proběhla v celku
rychle, neboť pan farář mluvil rychle a krátce.
Po mši jsme snědli buchty a muffiny, které nám
přivezly paní kuchařky, a vrátili jsme se do tábora. Následoval oběd a polední klid. Po poledním klidu jsme měli další aktivity, tentokrát

v areálu tábora. Večer jsme měli taborák u kterého jsme zpívali, zhodnotili den, na závěr se
pomodlili, šli si vyčistit zuby a spát.
Následující dny to vypadalo asi takto: budíček,
rozcvička, ranní modlitba a snídaně. Po snídani
jsme nejčastěji vyráželi na výlety mimo areál tábora. Z výletů jsme se většinou vraceli na oběd.
Po obědě byl polední klid, kdy jsme si mohli vypůjčit různé hry. Po poledním klidu následoval
nástup, pak občas promítání části filmu „Jak vycvičit draka“, protože celý tábor byl v duchu tohoto filmu. Potom následoval odpolední pro/8

gram, svačina a Lexikon – hra, kterou jsme hráli
pravidelně po odpoledni svačině. Večer jsme
zakončovali táborákem, u kterého jsme zpívali,
pomodlili se a zhodnotili den. Po táboráku jsme
si šli vyčistit zuby a spát.
Poslední den jsme vstali a měli nástup. Po nástupu jsme měli velmi klidnou rozcvičku.

Po rozcvičce jsme se pomodlili a šli na snídani.
Po snídani jsme se sbalili a jako poslední věc
co jsme dělali, bylo zhodnocení celého tábora
A pak už nastal konec a návrat domů.
Děkuji všem, kteří tábor připravili - vedoucím
i kuchařkám. Už se těším na příští tábor.
Jaromír Štěpáník

V sobotu 29. 8. se konala na Svatém Hostýně pouť rodin a pedagogů. Mši svatou doprovodila hudbou a zpěvem naše schola. Nejen za tuto službu, ale především za pravidelné nedělní zpívání, jí náleží velké poděkování.
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Poutní mši svatou v Jasenné v neděli 26. 7. slavil
P. Miroslav Dibelka, SDB, z Fryštáku. Po mši svaté si
prohlédl faru, která se rekonstruuje. Děkuji za všechny dary na tento účel.

Tradiční poutní mši svatou k sv. Vavřinci v neděli 9. 8.
slavil světící biskup z Českých Budějovic Mons. Pavel
Posád. Děkuji všem, kteří zajistili úklid a výzdobu kostela, liturgii, oběd pro kněze i posezení u orlovny.

církevní humor
Jednoho ne zrovna zbožného muže přesvědčí
manželka, aby šel ke zpovědi.
„Jaké jsou tvé hříchy, synu?“ ptá se ho kněz.
„Kradl jsem stavební dříví, otče.“
„A kolik sis ho vzal?“ pokračuje kněz.
„Udělal jsem svému loveckému psovi novou
boudu, otče.“
„Tak to není tak strašné.“
„Otče, také jsem udělal garáž na manželčino
auto, na svoje auto a na traktor.“
„Tak to už vypadá vážně.“
farní zpravodaj / září 2015

„No ale kromě boudy a garáže jsem taky udělal domek se čtyřmi ložnicemi, dvěma koupelnami, obývákem, kuchyní a verandou pro
svou rodinu.“
Kněz vyhrkne:
„Tak to je zlé. Musíš udělat novénu!“
„Nevím, co to je, otče. Ale když mi dáte projekt, dříví už na to seženu!“
(pozn. redakce: novéna je modlitba pronášená
devět po sobě následujících dní)
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predstavujeme DVD
STROM ŽIVOTA
Mohl bych vám klidně celý příběh převyprávět, anebo vám o něm neříct vůbec nic.
Když pak Strom života uvidíte, nebude v tom
žádný rozdíl. O nic vás nepřipravím. Přesto,
Strom života je o Bohu. Film o dospívání,
o komplikovaném vztahu k otci, o složitém
vztahu k synovi. Film o stárnutí, film o tom,
proč si život sami děláme těžším. Proč nás
něco uvnitř nás samých nutí dělat věci, které
nesnášíme, a nedokážeme být takoví, jací
bychom být chtěli.
S čím se mnoho lidí bude jen těžko smiřovat,
je fakt, že Strom života je snímek opravdu
pomaloučký. Tempo negraduje ani s blížícím
se závěrem. Nepřichází katarze, závěrečné
rozuzlení. Strom života jako by napřed přestal kvést a poté začal i postupně odumírat.
Po prvních desítkách minut mě naplňoval
pocit, že koukám na něco speciálního, výjimečného. Kdy každá scéna je zážitkem,
každý záběr je malým vyvrcholením. Nedoslovné úvahy o Bohu. Je? Není? Dohlíží
na nás? Proč tohle dopustí? Žádný kýč,
žádné explicitní vysvětlení. Nenuceně.
A pak toto všechno kamsi mizí. Kamera se
maličko okouká, příběh se rozplývá a nikam se nevyvíjí. Strom života, který měl
po první hodině nakročeno stát se jedním
z největších filmových zážitků mého krátkého života, ustrne. Už neroste. Nikam. A popravdě řečeno trochu nudí.
Když jsem říkal, že film nepřináší žádnou
katarzi, žádné rozuzlení, není to tak úplně
pravda. Rozuzlení je jen dost volné a abstraktní. Otázky zůstávají nezodpovězeny,
protože na ně odpovědi nejsou. A my je nikdy nepřestaneme hledat.

Režisérem a scenáristou snímku v jedné
osobě je Terrence Malick. Patrně velice
zvláštní muž, který nejdříve vystudoval filozofii a k filmu se dostal až v poměrně pozdním věku. Muž, jenž netočí příliš často. Ma-

lickovy filmy jsou vysoce ceněné kritikou,
ale jejich divácký úspěch není nijak valný.
Zbývá jen dodat, že tento film byl oceněn
v Cannes Zlatou palmou, trvá 133 minut
a lze se na něj podívat v českém dabingu
nebo v původním anglickém znění s titulky.
DVD je ve farní knihovně.
Ondřej Erban (převzato z internetu)

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 9, září 2015. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Jindřich Peřina, Mgr. Eliška
Kořenková. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka říjnového
čísla je ve středu 16. září 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence zárí
Za + rodiče Ulrychovy a za Boží ochranu pro rodinu Ulrychovu
a Klimperovu
Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence
17.30
a za živou rodinu

3.

Čt

17.30

4.

Pá

5.

So

17.30 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

6.

Ne

9.00

7.

Po

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou
17.30 o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Radoňovu

10.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Burgetovu

11.

Pá

17.30

12.

So

17.30 Za živou a + rodinu Hanulíkovu a Mikulčíkovu

13.

Ne

9.00

Za + rodiče Krajčovy, Vlastu Němcovou a její rodiče

Za + rodinu Utinkovu, rodiče z obou stran, Bohumila Nesvadbu
a za celou živou rodinu
Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou i + rodinu
Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

14.

Po

Za + Ladislava Čadu k jeho nedožitému výročí 60 let a za živou
17.30 rodinu Čadovu, Ulrychovu a Kelnarovu s prosbou
o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

17.

Čt

17.30 Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

18.

Pá

17.30

19.

So

20.

Ne

Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu
a za živou rodinu
Za + rodiny Divílkovy a Sousedíkovy a za dar zdraví a Boží požeh17.30
nání pro živou rodinu
Za + rodiče Marii a Jana Kašpárkovy, zetě Miroslava
9.00
a za duše v očistci
Svátek SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY

21.

Po

17.30 Za celou rodinu Machů s prosbou o ochranu Panny Marie

24.

Čt

17.30

25.

Pá

17.30 Za + Hynka Dohnala, sourozence, rodiče a za živou rodinu

26.

So

17.30 Za farníky

27.

Ne

9.00

Za + Miloslava Zedníka, rodiče z obou stran, sestru Marii
a bratra Oldřicha

Za + Mikuláše Angeloviče, za Boží požehnání pro živou rodinu
a za duše v očistci
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

28.

Po

9.00

Za politiky a státníky

