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úvodník
SLOVO ÚVODEM
Nastala pro mne milá příležitost, abych poprvé
pozdravil čtenáře našeho Farního zpravodaje.
Jen letmý pohled do internetového prostoru
mne přesvědčil o tom, že vydávat farní časopisy
dnes patří k dobrým mravům, a vizovický Farní
zpravodaj se svými 15 ročníky se mezi ostatními nemusí nikterak stydět. Díky všem, kteří se
na jeho tvorbě během těch let podíleli, v neposlední řadě o. Jindřichu Peřinovi. Budu se snažit

na jeho práci nejen na časopise navázat. S díky
za vše dobré, co za ta dlouhá léta ve farnosti vykonal, na něj jistě budete s vděčností vzpomínat a všichni jej budeme v novém poslání podporovat svou modlitbou. O tu vás prosím i pro
sebe.
Přeji příjemné počtení a úspěšné vykročení
do nového školního roku!
Váš nový otec Josef Rosenberg

oznámení
ZÁŘÍ
 Na první pátek 2. září bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
V neděli 4. září bude žehnání aktovek a mše
sv. obětována za školáky a učitele.
 V neděli 11. září bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.

Ve čtvrtek 22. září se v 18:15 koná na faře
setkání pastorační rady farnosti.
 V neděli 18. září bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 V neděli 18. září jste zváni do Jasenné
na mši svatou v 10:30, při které oslavíme 5. výročí posvěcení kostela.
 Ve středu 28. září na slavnost sv. Václava

bude v našem kostele mše svatá v 9 hodin. 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.
V sobotu 1. října je děkanátní pouť na Velehrad. Bližší informace v nedělních ohláškách.
PŘEDNÁŠKA ČKA
Česká křesťanská akademie Místní skupina Vizovice Vás srdečně zve na přednášku historika
církevních dějin doc. Jaroslava Šebka na téma
Máme se bát války kultur?
Kavárna Kulturního domu ve Vizovicích, čtvrtek
15. září 2016 v 18 hodin (vstup z parkoviště).
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
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 poštovní schránky
na faře. Náboženství se vyučuje ve škole jako nepovinný předmět nebo na faře (především pro
přespolní děti). Rozvrh hodin náboženství naleznete na nástěnce pod věží kostela nebo také
na farním webu. Na závěr připomínám, že přihlásit dítě do náboženství patří k povinnostem vyplývajících ze křtu dítěte.
POZVÁNKA DO SPOLEČENSTVÍ
Zveme všechny, kteří mají zájem o prohloubení
vztahu s Bohem, do nového modlitebního společenství. Přijít mohou zadaní i nezadaní, svobodní, vdaní či ženatí, páry i jednotlivci. Prostě každý, kdo má touhu modlit se, sdílet svou
víru s ostatními, růst v osobním vztahu s Pánem
a více Jej poznávat. Pomyslná věková hranice
je 20 – 35 let, ale není podmínkou! Podmínkou
je spíše touha být živou součástí církve a naší
farnosti. Setkání by probíhala v neděli v podvečer. První setkání bude v neděli 11. 9. v 19 hodin
na faře.
Na vás, které pozvánka oslovila,
se srdečně těší o. Josef.
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PRO OVDOVĚLÉ
Dne 7. září proběhne na Velehradě setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Program a bližší informace na plakátku pod věží.
Bližší informace u M. Máčalové 739202770.
CENTRUM PRO RODINU
CPR nabízí pro školní rok
2016/2017 dětem a rodičům
tyto kroužky:
- kroužek – Flétnička (1.-3. roč.) – začátečníci
- kroužek procvičování, doučování z předmětů angličtina, matematika (pro děti ZŠ)
- kroužek – Tvořivé dílničky.
Začínat budeme v týdnu od půlky září, podrobnější informace najdete na webu CRP.
Ve čtvrtek dopoledne zveme všechny maminky na mateřské dovolené do Klubu maminek.
Začínáme 15. 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 bude na plakátku
pod věží kostela a na webu Centra).
O prázdninách proběhl ve spolupráci s Orlem
příměstský tábor – Prázdninové dny pro dvě
skupiny dětí. Děti si užily spoustu zábavy v pěkném společenství svých vrstevníků. Děkujeme
za podporu Orla, kde jsme měli zázemí - a také
Městu Vizovice, které nás podpořilo finančně.
Na našem webu www.vizovice.dcpr.cz bude
od září nabídka naší činnosti.
POUŤ K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ
V OLOMOUCI
Ty, kteří jsou zranění rozvodem vlastním, v rodině, u přátel nebo ve farnosti, či jinak touží
po Božím milosrdenství, zveme na celodenní
hodnotný program, který se uskuteční 10. září
2016 v Olomouci.
Zahájení pro poutníky bude v kostele svatého Michala v 8.30.
Další program:
9.00– 9.45 *P. Petr Glogar OCD,
přednáška: Boží milosrdenství
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9.50 – 10.20 *P. Damián Němec OP,
přednáška: Rozvod a milosrdenství?
10.30 *cesta milosrdenství po skupinách
ke Svaté bráně v katedrále, průchod branou
Souběžně s programem možnost sv. smíření nebo
duchovního rozhovoru a tichá adorace (8.30 –
11.15)
11.30 *mše sv. v katedrále
s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
12.30 *možnost občerstvení před katedrálou
Možnosti odpoledního programu:
*13.15 – 15.00 příležitost ke sv. smíření nebo
duchovnímu rozhovoru (v katedrále)
*13.15 představení knihy Potkat kněze
o P. Pavlu Kupkovi (sál kurie)
*13.30 – 14.15 přednáška MUDr. Krausová:
Skutky milosrdenství (sál kurie)
*14.30 – 14.45 svědectví sester KMBM o jejich poslání a spiritualitě (sál kurie)
Souběžně s programem: 13. – 14.00 tichá adorace v kapli milosrdenství (Křižkovského ulice) nebo
individuální možnost prohlídky arcibiskupského
paláce nebo arcidiecézního muzea v Olomouci
*15.00 závěr dne - zpívaná korunka k Božímu
milosrdenství a požehnání (katedrála)
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 23. - 25. 9. 2016.
Přesný program naleznete na adrese
www.festivalpodvezi.cz
NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI
Ve středu 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
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PIŠKOTI
I v letošním školním roce se budeme scházet
ve spolču Piškoti. Zveme mezi sebe všechny
děti, které už byly u prvního svatého přijímání.
Scházíme se každý pátek po mši svaté ke společnému setkání, modlitbě a hraní si.
PŘIJĎTE DO MALÉ SCHOLY!
Školní rok se blíží a stejně jako každý rok, i letos bude páteční dětské mše doprovázet svým
zpěvem Malá schola.
Zveme proto všechny ochotné holky (i kluky,
kdyby chtěli ), nejlépe od druhé třídy, ale rádi
mezi sebe uvítáme i mladší, aby se k nám připojily ke společnému zpěvu a oslavě Pána.
Kdy? - každý pátek v 16:30. Kde? – na faře
v učebně. Na všechny nováčky i stálé členky už
se moc těšíme …
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby prohloubení vztahů mezi kněžími
a Božím lidem přispívalo k účinnějšímu
šíření Božího království v našich farnostech
a na celém světě.
POUŤ DO ŘÍMA
Milí přátelé, nabízíme poutní zájezd do Říma
na závěr Roku Božího milosrdenství, který se
uskuteční v termínu od 10. do 17. listopadu. Při
této pouti bude vyvážená možnost seznámit se
s křesťanskými i antickými památkami a současně prožít poznávací i duchovní program.
Cena pouti je 9.500 Kč. Záloha, kterou je nutné uhradit do 25. října, činí 3.000 Kč a rovná se
ceně za autokar. V celkové částce je dále obsažen 1 nocleh v Assisi a 4 noclehy v Římě - včetně snídaní.
Celá pouť bude za doprovodu P. Františka Sedláčka ze Štípy a P. Jindřicha Peřiny z Bílovic.
Vrcholem pouti bude kromě možnosti projít
Svatými branami 4 papežských bazilik města
Říma účast na nedělní modlitbě Anděl Páně
a na středeční generální audienci na Svatowww.farnostvizovice.cz

petrském náměstí - obojímu předsedá papež
František.
Další informace rád poskytne P. Jindřich Peřina
- mobil: 604 980 955, e-mail: fabilovice@ado.cz
Kdo se rozhodne posílit víru prostřednictvím
této pouti do Věčného města, ať se přihlásí rovněž u P. Jindřicha Peřiny.
Srdečně zdraví, klidnou a radostnou přípravu na pouť přejí a na setkání se těší P. František
Sedláček a P. Jindřich Peřina.
OREL VIZOVICE
Zveme všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na Pouť na zahájení školního roku, která se uskuteční v sobotu 3. září na Provodově. Jako vždy nebude v
programu chybět mše svatá v 11 hodin, křížová cesta pro dospělé, program pro děti
a závěrečné požehnání. Ti, kteří by se chtěli vydat na pouť pěšky z Vizovic či od Hájenky
u Horní Lhoty (v 8.00 hodin) se mohou přihlásit
u Václava Burgeta.
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 jednotu v Orelské florbalové lize. Bližší informace, kontakty na trenéry i časy tréninků naleznete v tabulce níže a na našem webu
www.orelvizovice.cz. Tréninky všech kategorií

začínají od 5. září!
Nejmladší oddíl naší jednoty Cvičení rodičů
s dětmi zahájí svou činnost až v měsíci říjnu.
Budeme se scházet ve dvou skupinách:
1) Orlíček - předškoláček – děti ve věku 4 – 6
let – v úterý od 16 do 17 hodin na orlovně
2) Orlíček – děti ve věku 1 – 3 roky – ve čtvrtek
od 16 do 17 hodin na orlovně
V obou skupinách jsou ještě volná místa, rádi
uvítáme nové orlíčky a jejich rodiče. Zájemci se
mohou přihlásit u Alžběty Doležalové (607 720
109, alz.dolezalova@seznam.cz)
Orel župa Velehradská vypravuje 28. 9. autobus na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. Autobus pojede i přes Vizovice,
čas odjezdu bude upřesněn. Cena pro členy
Orla je 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč. Zájemci
se mohou hlásit do 11. 9. Václavu Lednickému nebo Alžbětě Doležalové. Do stejné doby
je třeba také uhradit cenu zájezdu.
Po loňském úspěchu zorganizuje naše jednota v sobotu 24. září v tělocvičně ZŠ florbalový turnaj pro dětské a mládežnické kategorie Florbal Vizovice Open. Během turnaje se
utkají naši florbalisté ve třech věkových kategoriích (mladší žáci, starší žáci/dorostenci, junioři) se soupeři nejen z okolí Vizovic, ale i z župy
Velehradské. Přijďte se proto podívat na tento
ve Vizovicích velmi oblíbený sport a povzbudit
naše hráče!

Tréninky florbalu
Čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční
poplatek

Přípravka
2008 a mladší

Středa
16:00 – 17:00

Orlovna
(za kostelem)

Jakub
Špaňhel

15

200 Kč

Mladší žáci
2004 - 2007

Středa
16:50 – 18:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej
Štach

20
(kapacita téměř
naplněna!)

400 Kč

Starší žáci
2002 - 2003

Pondělí
17:50 – 19:30

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří
Oborský

20

500 Kč

Mužská kategorie
(dorostenci,
junioři, muži)
2001 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří
Burget

20

600 Kč

Kategorie
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2. září slaví 81. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa
Dne 9. července měl výročí 22 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.

aktuální téma
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ
– VÝZVA TRVÁ
Svatý rok (také nazývaný Jubileum, Jubilejní
rok, případně Milostivé léto) je v katolické církvi
rokem odpuštění dluhů a trestů za spáchané
hříchy. Navazuje na myšlenku Milostivého léta
v Starém zákoně; to se vyhlašovalo každých
50 let (Lv 25, 8–17; Dt 15, 12–14) a vázalo se
k němu propuštění izraelských otroků na svobodu a vrácení jejich zabaveného majetku.
Svatý rok poprvé proběhl roku 1300, od roku
1450 se padesátiletý interval změnil na dvacet pět let. Jejich celkový počet dosáhl čísla 26,
poslední – vyhlášený r. 2000 s mottem „Kristus
včera, dnes i na věky“ – oslavoval vstup lidstva
do 21. století.
Kromě těchto pravidelných probíhají i tzv. mimořádné Svaté roky. První v tomto tisíciletí vyhlásil Benedikt XVI. na r. 2008 jako Rok sv. Pavla.
Druhý právě prožíváme. Jeho počátek (8. 12.
2015, den slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie) je připomínkou 50. výročí zakončení II. vatikánského koncilu a má za cíl znovu
směřovat církev k jejímu hlavnímu poslání, a to
být v pastoraci znamením a svědectvím milosrdenství. Odtud i název Rok Božího milosrdenství. Rok milosrdenství byl vyhlášen bulou papeže Františka. Byla otištěna i ve Zpravodaji
(čísla 12/2014 a 1–5/2016). V následujících řádcích bychom však znovu chtěli upozornit na ně/5

které důležité a možná i méně známé aspekty
tohoto mimořádného roku.
Rok Božího milosrdenství klade důraz především na význam milosrdenství v životě křesťana. Připomeňme Ježíšova slova, která zachytil Lukáš ve svém evangeliu (L 6,36): „Buďte
milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ Nejdůležitějším projevem úcty k Božímu milosrdenství je svátek Božího milosrdenství, slavený
první neděli po Velikonocích. Vznikl na přání
samotného Ježíše ve zjevení Faustyně Kowalské (1905 – 1938), polské řeholnici a mystičce.
30. dubna 2000 pak sv. Jan Pavel II. při obřadu
svatořečení Faustyny tento svátek ustanovil.
K dalším projevům této úcty řadíme obraz Milosrdného Ježíše, Korunku k Božímu milosrdenství, Hodinu milosrdenství a šíření úcty k Božímu milosrdenství.
Korunka k Božímu milosrdenství, modlitba
na odprošení a usmíření Božího hněvu, je velmi
účinnou formou projevu milosrdenství a má
rovněž původ u Ježíše; nadiktoval ji r. 1931 při
zjevení sv. Faustyně. Pokud nejste s touto modlitbou obeznámeni, přinášíme na jiném místě
Zpravodaje návod, jak se ji modlit.
Svatý rok milosrdenství nabízí velkou příležitost k získávání plnomocných odpustků pro
sebe nebo pro duše zemřelých. Abychom je
získali, nesmíme mít sebemenší zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém; musíme vykonat skutek,
www.farnostvizovice.cz

na který je odpustek vázán, a splnit další podmínky: jít ke svátosti smíření, zúčastnit se mše
svaté, přijmout svaté přijímání (vhodné v den,
kdy chceme odpustek získat) a pomodlit se na
úmysl Svatého otce (modlitby Otčenáš a Zdrávas Maria).
Předepsaný skutek, projev hluboké touhy
po skutečném obrácení, nás zavazuje vykonat
krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických
možností každého člověka), zamyslet se nad tématem milosrdenství a vyznat víru modlitbou
Věřím v Boha.
Pouť je zvláštním znamením Svatého roku, protože poukazuje k putování člověka k Bohu. Je
znamením skutečnosti, že milosrdenství představuje cíl, ke kterému bychom měli směřovat a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť vede
k obrácení hříšníků: prostřednictvím Svaté
brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, abychom vůči druhým byli milosrdní, jako je Otec k nám.
Poprvé v historii svatých roků byly otevřeny
Svaté brány (Brány Milosrdenství) i v jednotlivých diecézích, a to vždy v několika významných kostelech.
V naší diecézi jsou Svaté brány otevřeny v katedrále sv. Václava v Olomouci, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně
a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Na Slovensku je nejbližší v kostele Panny Márie Matky Cirkvi na hoře Živčáková (Turzovka), asi 70 km od Vizovic.
Kromě možnosti získat odpustky vázané
na Svaté brány Svatý otec umožňuje získat odpustky i jinak, prostřednictvím skutků milosrdenství.
Skutky tělesného milosrdenství jsou následující: dávat najíst tomu, kdo má hlad, a napít žíznivým; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince; navštěvovat nemocné a vězněné;
pohřbívat mrtvé. Ke skutkům duchovního milosrdenství patří radit pochybujícím; učit neznalé; posilovat a napomínat hříšníky; těšit
farní zpravodaj / září 2016

sklíčené; odpouštět ubližujícím; trpělivě vše
snášet; modlit se k Bohu za živé a mrtvé.
Jubilejní rok bude zakončen liturgickou slavností Krista Krále 20. listopadu 2016, kdy dojde k uzavření Svaté brány v bazilice sv. Petra
v Římě. Brány milosrdenství na ostatních místech budou ale uzavřeny už v neděli 13. listopadu 2016. Usilujme tedy o to, abychom jimi
stihli projít a získat to, co je nám tak velkoryse
a mimořádně nabízeno.
JAK SE MODLIT KORUNKU
K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ?
Ježíš podrobně vysvětluje, jak se máme modlit
tuto modlitbu:
„Budeš se ji modlit na obyčejném růženci takto:
Nejprve se pomodlíš jeden Otčenáš, Zdrávas
a Věřím v Boha.
Potom na zrnkách Otčenáše budeš říkat tato
slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše
Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Na zrnkách Zdrávasů budeš říkat následující
slova: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný
k nám i k celému světu.
Na závěr se pomodlíš třikrát tato slova: Svatý
Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, smiluj
se nad námi a nad celým světem.“
Korunku se také můžeme modlit každý den
se společenstvím. Slovenská televize Lux ji vysílá každý den v 15 hodin. Relace je dostupná
i na Internetu (http://www.tvlux.sk). Internetové stránky Luxu navíc umožňují (v oddíle Archív) i sledování pořadů (včetně Korunky) ze záznamu.
KRISTOVO PŘISLÍBENÍ TĚM,
KDO SE KORUNKU K BOŽÍMU
MILOSRDENSTVÍ MODLÍ
Ve svém Deníčku je sv. Faustyna zaznamenává
slovy:
Dnes mi Pán řekl: „Zapiš, má dcero, tato slova:
Všechny duše, které budou velebit mé milosr/6

denství a šířit jeho slávu tím, že budou vybízet
jiné duše k důvěře v mé milosrdenství, nezakusí
v hodině smrti zděšení. V tomto posledním boji
je mé milosrdenství ochrání…
Má dcero, vybízej duše k modlitbě té korunky,

kterou jsem ti předal. Skrze modlitbu této korunky rád dám [lidem] všechno, oč mě budou
prosit. Když se ji budou modlit zatvrzelí hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich duše bude šťastná. Napiš pro zarmoucené
duše: až duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které se ponořila, ať nezoufá,
ale ať se s důvěrou vrhne do náruče mého milosrdenství jako dítě do objetí milované matky.
Tyto duše mají přednostní právo na mé slitovné
Srdce, mají přednostní právo na mé milosrdenství. Řekni, že žádná duše, která vzývala mé milosrdenství, se nezklamala ani nebyla zahanbena. Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila
v mou dobrotu. Napiš, že když se tuto korunku
budou [lidé] modlit u umírajících, postavím se
mezi Otce a umírající duši ne jako spravedlivý
soudce, ale jako milosrdný Spasitel. (…)
Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv uslyšíš,
jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého
milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho
všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé
hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše
otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro
sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo nad spravedlností.“
(Svatá s. M. Faustyna Kowalská: Deníček,
Karmelitánské nakladatelství 2008,
strana 569, 579–580)

ohlédnutí
SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
V KRAKÓWIE
Letošní prázdniny se staly pro mnohé mladé
časem setkání, a to ne ledajakého, ale setkání
mládeže z celého světa se Svatým otcem v Polsku. Světovým dnům mládeže (SDM) vždy předchází Dny v diecézích, na které jsem vyrazila
autobusem ve středu 20. července společně
s Alčou, Zitkou, Honzou, Jirkou, Vaškem a dal/7

šími mládežníky z vizovického a holešovského
děkanátu. Až při příjezdu do Łączniku jsem pochopila, že s Čechy nebudeme všichni pohromadě, tak jako tomu bylo na SDM ve Španělsku. Tentokrát jsme byli ubytovaní po 2-4 lidech
u polských rodin po celém Polsku, většinou
50 mladých na jednu farnost. Díky tomu jsme
měli jedinečnou možnost poznat své hostitele
nejen při připraveném programu, ale i při řeči
www.farnostvizovice.cz

u jídla či za volantem auta. Pohostinnost Poláků
nás zaskočila hned první den, rovněž výborně
zajištěný a pestrý program nás mile překvapoval až do konce pobytu v Łączniku.
Po příjezdu nás naše rodiny a volontéři přivítali chlebem a solí, přivedli nás do svých rodin
a pak následovala zahajovací mše svatá. Večer
pro nás připravili zábavu s živou kapelou. Roztančili jsme se natolik, že tanec belgijka museli zahrát 4x. Druhý den, nazvaný dnem kultury, jsme navštívili zámek a hřebčín ve městě
Moszna. Před obědem jsme spolu s Holanďany
a Libanonci slavili mši svatou na místě zvaném
Szwedska Górka, no byla to spíše rovina. V Białe opět následovala zábava. Pátek byl dnem
milosrdenství. Našim milosrdným skutkem byla
práce na zchátralé části hřbitova, kterou jsme
změnili k nepoznání. Večer jsme měli křížovou
cestu a mši svatou ve čtyřech jazycích. Významným dnem předprogramu bývá setkání všech
mladých účastnících se Dnů v diecézi. Protože
jsme patřili do Opolské diecéze, setkali jsme se
při mši svaté na Górze Świętej Anny s dalšími
10 tisíci mladých z 30 zemí světa. Pak nás
všechny v Opoli čekal vyčerpávající šestikilometrový průvod a večerní koncert. Poprvé jsme
se tam setkali s dalšími Čechy i Vizovjany. Neděle se nesla v duchu rodiny, tentokráte jsme
zasedli ke stolu se svými rodinami, které nám
připravily tradiční jídlo. Odpoledne si pro nás
hasiči z vesnice Chrzelice přichystali bohatý
program. Obsluhování staré hasičské stříkačky,
řízení neposlušného „auta“, česko-polské fotbalové utkání i výroba a konzumace pirohů nás
velice zmohly. Nebylo lehké v pondělí předprogram opustit a vydat se na čtyřhodinovou
cestu přeplněným vlakem do Krakówa.
V Krakówie už na nás dolehla únava. Fronty
na jídlo i záchod, přecpaná tramvaj, spaní ve třídách na zemi a jiné nepohodlí v nás umocňovaly pěkné vzpomínky na „bezstarostné“ dny
v Łączniku. Rychle jsme se ale aklimatizovali
a všimli si, že se kolem nás rodí opět něco nádfarní zpravodaj / září 2016

herného. Každý den byla v českém národním
centru v Mogiłe mše svatá, katecheze a jiné doprovodné programy. Vlastní Svatá brána, nádherné prostředí cisterciáckého kláštera a možnost celodenního vyžití v Mogiłe těžko našlo
konkurenci v jiném národním centru. Odpole/8

dne jsme se různě po skupinkách vypravovali
do centra města za pokrmem pro duši i tělo.
Oficiální program byl sice pestrý, ale kvůli bezpečnosti byl zveřejněný jen krátce předem,
a pro mnoho lidí tak těžko dostupný, proto
jsme se spokojili i s málem. V úterý se konala zahajovací mše s polským kardinálem Dziwiszem.
Ve středu jsme měli naplánovanou pouť k Božímu Milosrdenství do Łagiewnik, což je místo
zasvěcené sv. Janu Pavlu II. a sv. Faustyně Kowalské. Ve čtvrtek a pátek opět proudily davy
mladých na večerní program do parku Błonia,
nyní už s papežem Františkem. I přes všechny
vymoženosti techniky a zprostředkování rádiového překladu promluv, toho víte z televize
více než my. My jsme však zažili tu atmosféru
na vlastní kůži. V sobotu po ranní mši svaté
jsme vyšli směr Campus Misericordie, kde bylo
místo hlavního setkání s papežem. Poláci zde
trochu pochybili a k cestě, která by normálně trvala kolem hodiny, nám přidali další tříhodinovou lekci trpělivosti, jíž bylo nesmyslné čekání
v tlačenici na balíček s jídlem. Odpustili jsme jim
hned, když jsme uviděli zvládnutější organizaci
sektorů. Při večerní vigilii nás Svatý otec několikrát vybídl, abychom se nebáli o víře svědčit
a sdílet ji. Velkým problémem nazval tzv. pohovkové štěstí, které ochromuje mladé, kteří
vypadají, že ve dvaceti odchází do důchodu.
Vyzval nás, abychom si bránili svobodu, kterou nám chce pohovka a vše, co nás do ní usazuje, vzít. Bůh totiž nepotřebuje pohovkové
mladé, ale ty, kteří pro něj ze sebe chtějí vydat to nejlepší.
Nikdy jsme na cestě nebyli sami, vždy se našlo
pár desítek či stovek jiných mladých, kteří chtěli
to, co my – třeba tu samou tramvaj a poslední
místo v ní. Ale právě téma setkání, které bylo:
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ nám ukazovalo, co je skutečně důležité. Kdybychom zůstali doma, s ničím takovým jsme nemuseli bojovat, nemuseli jsme se
nikterak obávat o bezpečnost, ale přesto by/9

chom byli nespokojení. Snad totiž žádné jiné
setkání nenabízí tak bohatou pestrost mladých
lidí, které zdobí úsměv na tváři, hrdost na svůj
národ prezentovaný vlajkou, pokřikem či trikem. Jsme rádi, že jsme využili této jedinečné
možnosti vyrazit na SDM, které bylo tak blízko
našim domovům, a že se k nám na vrchol setkání přidalo ještě pár vizovických poutníků.
Každý jsme za to zaplatili nejednou krůpějí
potu, ale říká se: co nic nestojí, za nic nestojí.
Nikdo nelitujeme, že jsme tuto náročnou cestu
podstoupili, protože máme na co vzpomínat.
Pokud chceš i Ty něco podobného zažít, neváhej a vyprav se s námi 15. - 20. 8. 2017 na celostátní setkání mládeže do Olomouce s motem
„Nebojte se!“
Liduš Janečková
FARNÍ TÁBOR BRANNÁ 2016
Jako každý rok se i v tomto roce konal farní tábor, tentokrát v Branné v Jeseníkách.
Tábor jsme zahájili v sobotu 6. srpna 2016
na vlakovém nádraží ve Vizovicích. Po zhruba
tři a půl hodinové cestě (kterou jsme si ale
náramně užili) jsme dorazili na místo - faru
v Branné. Následovalo ubytování a rozhlédnutí
se po faře. Po několika seznamovacích hrách
jsme byli rozděleni do čtyř týmů (později na ostrovy: hokeje, přátelství, rodiny a poctivosti).
Pak přišlo to, na co všichni každoročně netrpělivě čekáme – zjišťování, jaké má tábor téma.
Po získání několika indicií jsme všichni zjistili, že
letos je tábor inspirován filmem V hlavě. A jako
vždy měli naši vedoucí i toto téma důkladně
promyšlené. Princip byl takový, že jsme se pokaždé podívali na část filmu, a pak už měli vedoucí připravené hry podle toho, co jsme viděli.
Každý den probíhal s menšími obměnami takto:
Ráno nás vzbudili originálním budíčkem a šlo
se na rozcvičku, při které nám alespoň vyhládlo
na snídani. Po hygieně následoval 1. a 2. dopolední program, mezi kterými byla svačina. Pak
jako vždy výborný oběd a odpolední klid, dva
www.farnostvizovice.cz

odpolední programy, večeře, táborák, hygiena
a večerka.
Pokud bylo dobré počasí, tak jsme den zakončovali táborákem, u kterého jsme vždy řekli, co
se nám za ten den líbilo, případně co ne. Také
jsme prováděli aktivitu, při které jsme mohli
dát jednomu člověku korálek za to, že se k nám

žili a snažili jsme se získávat body, kde se dalo.
Od soutěží a aktivit až po potřebný úklid v našich pokojích.
V pátek proběhl závěrečný táborák, při kterém
došlo i na vyhlášení vítězů. Všichni jsme získali diplom a odměnu za absolvování tohoto
tábora.

ten den např. pěkně choval, že nám pomohl.
Po dobu celého tábora nás všechny provázela
dobrá nálada a panovala zde opravdu hezká
atmosféra.
Během týdne nás poctili svou návštěvou i otec
Josef a otec Jindřich, se kterými jsme také
strávili spoustu pěkných okamžiků včetně mší
svatých.
Celý týden jsme mezi sebou v týmech soutě-

V sobotu 13. srpna už následovalo pouze
rychlé zabalení věcí a cesta zpátky domů.
Teď už mi zbývá asi jen poděkovat Janě Kunderové, Kryštofu Kunderovi a Veronice Hábové, kteří nám po celý týden připravovali vynikající jídla, a samozřejmě všem vedoucím,
kteří nám připravili program a umožnili nám
na tento tábor jet. Díky všem.
Veronika Špaňhelová

svetec mesíce
LUDMILA ČESKÁ
(česká prvomučednice a první česká světice,
spolupatronka České země, patronka vinařů, babiček, matek a vychovatelů; svátek
slaven 16. září)
Její staroslovanské jméno bylo Lidmila („lidu
milá“). Dle Kristiánovy legendy pocházela z rofarní zpravodaj / září 2016

du Pšovanů (obývali dnešní Mělnicko) a narodila se kolem r. 860 v knížecí rodině. Jiný legendistický výklad říká, že se narodila v tehdejším Srbsku. V raném mládí byla vychována
jako pohanka, provdala se velmi mladá za prvního historicky doloženého Přemyslovce knížete Bořivoje I. († asi 889). Během přibližně čtr/ 10

nácti let manželství porodila nejméně šest dětí,
známe však pouze jména dvou synů, Spytihněva (Spytihněv I., 875 – 915) a Vratislava (Vratislav I., asi 888 – 921). Oba později dosedli
na knížecí stolec.
Stejně jako Bořivoj přijala r. 882 či 883 křest,
pravděpodobně přímo z rukou arcibiskupa
Metoděje. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu nad ostatními kmenovými knížaty v Čechách. Po smrti
manžela Ludmila neodešla do ústraní, jak bylo
tehdy zvykem vdov, ale dál se účastnila veřejného dění a zasloužila se o přechod vlády
na své syny. Ti byli v době úmrtí svého otce
ještě nedospělí, a Čechy tak spadaly krátký
čas pod přímou vládu velkomoravského knížete Svatopluka. Spytihněv se ujal vlády zhruba
v době Svatoplukova úmrtí (894) a zároveň začal hledat spojence ve východofrancké říši, především v Bavorsku. Po jeho smrti r. 915 se stal
vládcem jeho mladší bratr Vratislav a Ludmila
dostala ještě za jeho života na starost výchovu
vnuků Václava a Boleslava. Po Vratislavově smrti
došlo zřejmě k dělení moci mezi Ludmilu a její
snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete Václava, Drahomíra jej naopak měla do doby jeho
vlády zastupovat. Vztahy mezi oběma ženami
poznamenaly neshody, které se netýkaly konfliktu křesťanství a pohanství, jak bývalo dříve
uváděno, ale mohly se týkat buď rozdělení vlivu
(Rok se svatými), nebo sporu o orientaci Čech
na Bavorsko (Ludmila) či Sasko (Drahomíra).
Ludmila se stáhla do ústraní, protože nechtěla
situaci vyostřovat, a uchýlila se na Tetín (tehdy
knížecí dvorec), ale ani toto vstřícné gesto konflikt neurovnalo. Najatí vrazi, vikinští bojovníci
jmény Tunna a Gommon, lstí pronikli v noci

z 15. na 16. září 921 k Ludmile s úmyslem zavraždit ji. Žádala prý smrt mečem, ale byla
zardoušena vlastním závojem, aby nebyla prolita krev a nebyla prohlášena za mučednici. Neměla ani církevní pohřeb, služebnictvo zahrabalo její tělo u hradební zdi. Brzy po nástupu
na knížecí stolec dal Václav vyhnat Drahomíru
z Prahy a nechal Ludmilino tělo převézt do kostela sv. Jiří (založeného Vratislavem I.) na Hradě.
U chrámu byl založen klášter benediktinek
(první český klášter vůbec, dnes zaniklý).
Ludmilina svatost byla oficiálně uznána v letech
1143-44. Veškeré dochované písemné zdroje
ji popisují jako laskavou, milosrdnou a velmi
zbožnou ženu.
Postava sv. Ludmily zaujala i Antonína Dvořáka,
který napsal oratorium Svatá Ludmila na text
Jaroslava Vrchlického.
PhDr. Miroslav Jaročšák
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intence zárí
1.

Čt

17.30 Za + Libuši a Stanislava Hlavičkovy a za živou rodinu

2.

Pá

17.30

3.

So

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

Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu,
sourozence a za živou rodinu

4.

Ne

9.00

5.

Po

17.30 Za živou i + rodinu Hanulíkovu a Mikulčíkovu

Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

8.

Čt

17.30

9.

Pá

17.30 Za živou a + rodinu Burgetovu

10.

So

17.30 Za živou i + rodinu Persunovu a Beňkovu

11.

Ne

9.00

12.

Po

17.30 Za rodiny Smýkalovu a Žůrkovu

14.

St

15.

Čt

17.30 Za živou i + rodinu Láčíkovu, Míčovu a Jandovu

16.

Pá

17.30 Za živou a + rodinu Frankovu

17.

So

17.30 Za + Boleslava Nesvadbu, rodiče z obou stran a za živou rodinu

18.

Ne

9.00

Za + rodiče Marii a Jana Kašpárkovy, zeťě Miroslava
a za duše v očistci

19.

Po

17.30

Za + rodiče Ulrychovy, Boží ochranu pro rodinu Ulrychovu
a Klimperovu

22.

Čt

17.30

Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu
a za živou rodinu

23.

Pá

17.30

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

24.

So

17.30 Za farníky

25.

Ne

9.00

Za + rodiče Žůrkovy, Táborské, duše v očistci a požehnání
pro celou rodinu

26.

Po

17.30

Za živou i + rodinu Angelovičovu s prosbou o Boží pomoc,
ochranu a za duše v očistci

Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu

Za dvoje rodiče, pět sourozenců, živou rodinu Turičíkovu,
Fanturovu a Halovu
Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
28.

St

9.00

Za politiky a státníky
Svátek SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
Za + Hynka Dohnala, rodiče, sourozence a požehnání
pro živou rodinu

29.

Čt

17.30

30.

Pá

17.30 Za + Zdeňka Žáčka, jeho rodiče, sourozence a za živou rodinu

