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úvodník
RELIKVIE SRDCE SV. FARÁŘE ARSKÉHO
V OLOMOUCI
Od 13. do 23. září měli věřící naší vlasti mimořádnou možnost k uctění vzácné relikvie srdce
sv. Jana Maria Vianneye. Relikvie putovala
po českých a moravských diecézích v doprovodu dvou kněží z Arsu - P. Frédérica Vollauda
a P. Rolanda Varina. Během duchovního programu, který byl pro tuto příležitost na všech
místech připraven, pronesli oba kněží o světci,
do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí
z celé Francie, několik přednášek.
Sv. Jan Maria Vianney se narodil 8. května
1786 v obci Dardilly u Lyonu ve Francii. Vyrůstal v době francouzské revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze
v rodině nebo neveřejným způsobem, číst
a psát se začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké farnosti Ecully se připravoval
na kněžství a po vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho začal působit jako kaplan.
V roce 1818 mu byla svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu. Jeho upřímná zbožnost
a horlivá láska k duším ji dokázaly proměnit
v ohnisko náboženského života. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo
za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až do smrti (4. srpna 1859). V roce 1925 byl
prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží
v duchovní správě.
Do Olomouce relikvie doputovala v neděli 21.
září. Program pro laiky začal mší svatou v 10 ho-

din, program pro kněze a jáhny začal za účasti
otce arcibiskupa Jana Graubnera v 16 hodin
modlitbou růžence. Po něm následovala adorace a celý den byl zakončen zpívanými nešporami v provedení bohoslovců z kněžského semináře.

Mimořádnou příležitost k setkání s tímto světcem využili stovky laiků a desítky kněží z různých částí arcidiecéze. Přestože jsem mohl strávit v blízkosti srdce Jana Maria Vianneye jen asi
hodinu, všechna námaha z cesty v deštivém počasí stála za to. Slova, která zazněla z úst francouzských kněží, kteří relikvii doprovázeli, se
naplnila. Předpovídané velké milosti, které měl
Bůh rozdávat všem účastníkům, byly citelně přítomné a naplňovaly naše srdce.
Svatý Jan Maria Vianneye jednou prohlásil:
„K tomu, abychom mohli přijmout svátost smíření, jsou třeba tři věci: Víra, která nám ukáže

Boha přítomného v knězi. Naděje, že nám Bůh
dá milost odpuštění. Láska, která nám umožní
Boha milovat a dá nám v srdci pocítit bolest
z toho, že jsme Boha hříchem urazili. Musíme
věnovat více času prosbám o zkroušenost než

zpytování svědomí.“ Kéž si na jeho přímluvu
znova uvědomíme, jak ohromnou bolest způsobujeme svými hříchy Lásce, která nedělá nic
jiného, než odpouští a miluje.
P. Jindřich Peřina

oznámení
OZNÁMENÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN
V měsíci říjnu zasvěceném Panně Marii Růžencové bychom měli věnovat více času modlitbě svatého růžence ve svých rodinách. Půl
hodiny před každou mší svatou je příležitost
ke společné modlitbě k Panně Marii. Rovněž se
nabízí možnost vstoupit do společenství živého
růžence.
Čtvrtek 2. října je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 3. října bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
 V pátek 3. října bude po mši svaté krátká
adorace. Tentokrát se do ní zapojí děti, které se
budou modlit za své rodiny a za mír ve světě.
V pondělí 6. října v předvečer památky Panny Marie Růžencové bude v 17:30 slavena mše
svatá za živé a zemřelé členy společenství živého růžence.
V pátek 10. října proběhne na faře po mši
svaté setkání rodičů dětí navštěvujících 3. třídu
náboženství.
V neděli 12. října bude v kostele od 18 do 19
hodin adorace.
 V pátek 17. října v 17 hodin se děti z naší farnosti připojí k dětem celého světa, které se modlí růženec za své rodiny, za jednotu
a za smíření. Poté si při mši svaté spolu s dětmi připomeneme různá misijní území a aktivity.
 V sobotu 18. října od 13 hodin do neděle
19. října do 9 hodin proběhne na orlovně „polovíkendovka“ pro děti, které se připravují na první svaté přijímání. Naše téma bude „Dobrodružství s modlitbou“.
farní zpravodaj / říjen 2014

V neděli 19. října bude sbírka na misie (Misijní neděle).
V neděli 19. října se koná v kostele v Bratřejově v 15 hodin koncert chrámového sboru.
V sobotu 25. října bude při mši svaté v 17:30
udělována svátost pomazání nemocných. Svátost se uděluje nejen nemocným, ale také všem
věřícím starším 60 let. Na přijetí této svátosti je
třeba se připravit svátostí smíření. Zpovídat se
bude od 16:30. Prosíme, přivezte na tuto mši
svatou nemocné farníky. V případě potřeby zajištění odvozu kontaktujte kněze. Pokud k tomu
nejsou vážné důvody, platí tato nabídka jen pro
ty, kteří tuto svátost nepřijali v únoru letošního
roku.
Ze soboty 25. na neděli 26. října končí letní
čas.
 V neděli 26. října bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
V neděli 26. října bude v Bratřejově v 10:30
mše svatá, při které se bude oslavovat 124. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.
 Ve středu 29. října zveme všechny děti
na Prázdninový den na orlovnu. V tradičním čase od 9:00 do 14:30. Těšit se můžete na kamarády, hry, soutěže atd. Podrobné informace jsou
na plakátku na nástěnce. Děti se můžou zapsat
na papír pod věží.
CENTRUM PRO RODINU
Od 1. září došlo k několika změnám na našem
děkanátním centru. Paní Mirka Šonová a paní Michaela Bláhová ukončily pracovní činnost.
Vedoucím centra byla jmenována paní Hana
Puype z Kostelce u Štípy. Od začátku října za/2

čala v centru pracovat paní Hana Radoňová.
Ve farnosti bude nadále pracovat také jako katechetka. Nabídka pravidelných aktivit bude
upřesněna v průběhu tohoto měsíce.
Zveme manžele, kteří se chtějí společně pomodlit, sdělit své zkušenosti s prožíváním víry nebo si jen tak popovídat o životě v rodině,
na setkání, které probíhá na faře v učebně. Začínáme každé sudé úterý v 19 hodin.
Všechny informace o CPR naleznete na http://
vizovice.dcpr.cz/
KONFERENCE HOSPITALITY VIZOVICE
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
ve spolupráci s milosrdnými bratry a Katolickou asociací nemocničních kaplanů připravuje
na úterý 14. října odbornou konferenci pro pracovníky ve zdravotnictví na téma Péče o člověka ve zdravotních službách. Jedná se o první konferenci tohoto druhu, kterou nemocnice
pořádá. Začne mší svatou ve farním kostele
sv. Vavřince v 11 hodin. Následovat bude registrace přítomných a 4 přednášky na téma hospitality, eutanazie, péče o duši aj. Konference proběhne v sále orlovny ve Vizovicích. Podrobné
informace najdete na webových stránkách nemocnice.
POUŤ VDOV A VDOVCŮ V OLOMOUCI
CPR Olomouc srdečně zve ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv.
Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října o svátku sv. Hedviky Slezské, patronky vdov. Program:
9:30 růženec, 10:00 mše svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou, 11:15 - 12:00 svědectví vdov, 12:00 - 14:00 polední volno, individuální občerstvení, možnost prohlídky katedrály
s průvodcem a prohlídky arcibiskupského paláce, 14:00 - 14:50 zamyšlení o sv. Hedvice patronce vdov, 14:50 - 15:15 pozvání na další setkání
a organizační záležitosti, 15:15 - 15:45 adorace
a závěrečné požehnaní.
Bližší informace: Marcela Řezníčková, tel. 587
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405 251, reznickova@arcibol.cz nebo je najdete
na www.rodinnyzivot.cz
Z našeho děkanátu bude na pouť vypraven
autobus. Cena 200 Kč. Čas odjezdu přibližně
v 7:15 - podle zastávek bude přihlášeným
upřesněn. Přihlásit se můžete v sakristii, popř.
na tel. 739 202 770 (pí Máčalová) nebo 605 820
459 (pí Štepanů).
VÍKEND PLNÝ DOBRODRUŽSTVÍ
PRO TÁTY S DĚTMI
Vypravte se za doprovodu zkušených speleologů prozkoumat veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. Tato lákavá nabídka je určena pro otce a děti od 8 let. Akce je naplánována
od 17. do 19. října (začínáme v pátek večeří, končíme v neděli obědem). Kromě výpravy
do jeskyně bude připraven pestrý společný
program (hry venku i uvnitř, zajímavá beseda,
malá pouť na nedělní mši svatou atd.). Je třeba,
aby tatínci i děti byli trochu pohybově zdatnější. Kapacita je omezena - přihlaste se co nejdříve. Bližší informace a přihlášky najdete na www.
rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovic, tel.: 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz
DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD
V sobotu 8. listopadu se uskuteční na pozvání
otce arcibiskupa Jana Graubnera tradiční pouť
za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní
povolání na Velehradě. Na pouť je zajištěn autobus. Cena je 100 Kč. Děti a studenti mají pouť
zdarma.
Přesný program pouti včetně času odjezdu autobusu bude upřesněn v průběhu tohoto měsíce. Zájemci se mohou zapisovat na papír pod
věží.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Abychom se pod ochranou Panny Marie
stávali stále lepšími a milejšími Bohu.
www.farnostvizovice.cz

TAIZÉ V PRAZE
Každým rokem v čase mezi Vánocemi a Novým
rokem pořádá komunita Taizé „evropské setkání“ v jednom z velkých měst Evropy. Účastní se
jich mnoho tisíc mladých lidí z celé Evropy i dalších kontinentů. Tentokrát jsou všichni mladí
zváni na setkání, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Evropská
setkání se konají od roku 1978. Na konci minulého roku se toto setkání konalo ve Štrasburku, v roce 2012 se konalo v Římě a o rok dříve
v Berlíně. Mezi dalšími městy, která evropská setkání hostila, jsou Londýn, Paříž, Brusel, Varšava,
Vídeň, Budapešť, Barcelona, Ženeva nebo Lisabon. V roce 1990 přijelo 80 tisíc mladých lidí do
Prahy. Všechny informace o setkání naleznete
na www.taize.fr/cs nebo na www.taizepraha.cz
TELEVIZE NOE V POZEMNÍM VYSÍLÁNÍ
Od 1. července vysílá Noe rovněž v pozemním
digitálním vysílání (DVB - T). Noe tak lze nyní
nově naladit ve všech krajských městech a jejich okolí, aniž by diváci potřebovali satelitní
přijímač nebo kabelovku. Ve Zlíně a v jeho okolí vysílá Noe z vysílače Zlín - Tlustá hora (kanál
58). V mnoha případech pro naladění stačí vzít
do rukou ovladač a na svém televizoru spustit
automatické ladění. V případě neúspěšnosti to
nevzdávejte a požádejte o pomoc zdatnější farníky. Tato změna pro nás znamená, že Noe lze
sledovat již v každé domácnosti naší farnosti
(výjimkou může být místo za kopcem či v dolině, kde může být nedostatečný signál).

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 4/14
Aktuální číslo časopisu s názvem „Kněz v rodině“ je věnováno kněžství svátostnému i podílu na kněžství všeobecném; podílu, který každý
získává při křtu. Kněží a rodiny jsou neoddělitelně spojeni. Objevme, v čem má být otec knězem rodiny a jak jsou ženy disponovány pro
„kněžství srdce“. Biskup Josef Hrdlička hovoří
o základních rozměrech biologického i duchovního otcovství, kněžském zrání i vlastním biskupském heslu. V dvojrozhovoru jsme si povídali s panem Jaromírem Liškou o jeho konverzi,
rodinné modlitbě a hnutí Modlitby otců. Se synem Janem pak o tom, jak ho vlastní rodina formovala, o kněžském povolání a očekáváních,
která věřící na své duchovní pastýře kladou.
Deníkové zápisky jednoho kněze nám odhalí,
jak potřebné jsou hlubší lidské vztahy pro kněžskou identitu a jak si můžeme být vzájemně požehnáním. Německá socioložka a publicistka
Gabriele Kuby se zamýšlí nad aktuálními tématy, jakými jsou sexuální zdrženlivost mladých lidí, role otce v rodině a celospolečenská potřeba pevně zastávaných etických hodnot. Tušíte,
že i zdánlivá maličkost, jakou je například místo u rodinného stolu, upevňuje v očích dětí rodičovskou autoritu? Nechybí setkání s oslíkem
praotce Abrahama, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace
o připravovaných akcích.
Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary.

6. října slaví 44. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath
(1. 9. 1996 - 30. 6. 1998)
Přejeme mu hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patronů. Vzpomeňte na
něj ve svých modlitbách.
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pastyrsky list
PASTÝŘSKÝ LIST K ZÁVĚRU ROKU RODINY
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé
podněty, že jste se také pokusili o konkrétní kroky
k pozvednutí vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám společně
podaří přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká
obyčejná věc, ale že je to společná cesta ke svatosti, ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si
navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí
z Boží blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl Boha,
ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje. Přijaté Boží milosrdenství však přináší odpuštění a novou naději. Život se zmrtvýchvstalým
Kristem dává účast na vítězství, jak jsme zakusili v době velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo
má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Svátost manželství
je svátostí lásky. Jako manželé máte vlastní stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi
a ve společnosti. Život otevřený Boží lásce je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je nádherný a přináší uzdravení světa.
Někdy se lidé ptají: Nestačí nám lidská láska ke
společnému štěstí i bez svatby? Lidé, kteří se nechtějí zavázat manželským slibem, jako by říkali:
Budu s tebou tak dlouho, dokud se mi budeš líbit
a dokud mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak
tě jako nepotřebného opustím, protože mi nejde
o tebe, ale o mě. O Boží požehnání k manželství
nestojím, protože spoléhám jen na sebe. Dokud se
takoví lidé neobrátí znovu k Bohu, nemají právo
/5

na odpuštění ve zpovědi a na svaté přijímání.
Vám, kteří jste se kdysi vydali takovou cestou, nabízím Boží pomoc a požehnání Vašemu společnému životu skrze svátost manželství, kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkým
hříchem vraždy nevinného člověka, který se ještě
nenarodil. Je třeba však připomenout, že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes státem
schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako chirurgický potrat. Každý lékař, který pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale i všichni,
kteří ji k tomu nutí, jsou stejně jako při chirurgickém potratu vyloučeni z přijímání svátostí, dokud
nedosáhnou zrušení trestu. Těm z vás, které stihl
tento trest a chcete se smířit s Bohem, může poradit každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak, že budou používat antikoncepci. Svatý Jan Pavel II.
píše: Antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, druhé pak ničí život člověka.
To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to
druhé ctnosti spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje přikázání „nezabiješ“.
Velkou bolestí je pro manžele situace, kdy nemohou mít děti. Oplodnění ve zkumavce však není
z mravního pohledu správným řešením. Dnes už
existuje skutečná léčba neplodnosti. V každém
církevním centru pro rodinu dostanete kontakt
na odborníky, kteří léčí manželskou neplodnost,
ale i na ty, kteří učí přirozeným metodám regulace porodnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo
dvou žen. Takové manželství není možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému
plození dětí. Někteří se snaží změnit pohlaví. To
ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen
pohlavní orgány, ale mužskostí nebo ženskostí je
poznamenána každá buňka v těle. Kdybychom
toto chtěli měnit, museli bychom se podruhé
narodit.
www.farnostvizovice.cz

Drazí bratři a sestry, vím, že tato témata jsou velmi
náročná. Přesto je mou povinností to všem jasně
říct. Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy,
byl bych špatným biskupem. Pravdu musíme říkat, i když není příjemná. Toužíme přece po věčné
spáse. Manželství vidíme jako společnou cestu ke
svatosti. Na cestě svatosti čeká každého boj s Božím nepřítelem i s vlastní slabostí. Jestliže jsem
v prvním listě k Roku rodiny vyzval, abychom se
v každé rodině pokusili udělat aspoň malý krůček na cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím, abyste poctivě přemýšleli před Boží tváří
o těch zmíněných tématech, která se vás týkají.
Začněte hledat cestu k pochopení a přijetí Božího
pozvání na cestu ke svatosti, která se týká celého
člověka a celého života, nejen našich zbožných
citů. Mějte odvahu vyhledat dobrou duchovní
radu a dělat postupné krůčky k nalezení harmonie vlastního života s Božím plánem. Změna bude
tím těžší, čím víc nás ovlivňuje společnost, která se
hrdě nazývá ateistickou, tedy odmítající Boha, či
nepočítající s Bohem. Do této společnosti nás Bůh
poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí. Nejprve musíme důvěřovat Bohu víc než vlastním názorům přejatým
ze světa. Pak můžeme být nástrojem Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího s Bohem v krásném a šťastném přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali svědectví Kristu
vlastní krví v dějinách i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli
slyšet Boží volání a také se Bohem nechali vést.
Modleme se zvláště za ty, pro které je poslechnutí Boha mimořádně těžké. Modleme se za synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje papež František. Já tam zastupuji české biskupy
a denně se za vás modlím. Čím více se vás k modlitbě přidá, tím více vyprosíme. Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého
nebeského Otce.
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího Ducha
a všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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PASTÝŘSKÝ LIST O MODLITBĚ
ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
Drazí bratři a sestry,
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných
válkách, ať už na Ukrajině, Blízkém či Středním
východě nebo v Africe. Na mnoha místech trpí
pronásledováním především křesťané. Na celém
světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů
a z toho je každoročně umučeno či zabito více
než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má
více obětí než pronásledování v dobách prvních
křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou dnes
komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak zvané arabské jaro
oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické skupiny.
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto
křesťanů máme svůj podíl i my, protože jim neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás
upřímně prosím o intenzivní modlitby za mír
a ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li být
ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom
k nim dodali naše křesťanské svědectví života
a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání,
ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky
s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc
trpícím. Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera
Božích přikázání.
Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik
let jako den modliteb za pronásledované křesťany. Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne
postu, který vyhlásí vaše farnost, a do prosebných
adoračních pobožností, které budete konat pravidelně až do zlepšení světové situace.
Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kteří budou v jeho jménu společně prosit
za jednu věc, na které se shodli.
Předem děkuji všem, kteří se zapojí,
a všem ze srdce žehnám
Jan Graubner, arcibiskup
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dopis
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Milí přátelé misií,
když se začteme do našich starých misijních časopisů, zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená světová
Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše
z Afriky jeden misionář: „Stará žena, vzdálená
od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní
neděli ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím
tu černošku, jak ve své chatrči skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle.
Vidím, jak svěřuje svůj poklad synovi a ten jde
do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko
rozřešit otázku, čí oběť je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou cestu? Takovou horlivostí musejí
se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl týden před Misijní nedělí
týdnem misií, během kterého se věřící modlili,
obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie
našetřili.
Také tento rok žádá Svatý otec František
všechny farnosti, řeholní komunity, společenství a každého věřícího o modlitební i finanční
podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze
Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či
opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí
a formaci katechistů. Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí
v Ugandě, Zambii, Bangladéši a na Srí Lance.
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Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme
letos ještě více než 63 tisícům sirotků, nemocných, hladových či jinak strádajících dětí
ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. v Papui-Nové
Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371 dětí
v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet
na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské
školky a školních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků.
Velmi důležitá je naše podpora studia přibližně
300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary
na Dílo svatého Petra apoštola.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval
za modlitby a veškerou podporu papežských
misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč.
Jak je to potřebné, vidíme, když si uvědomíme,
že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí
hladem anebo hladem způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí
a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář.
Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své
živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze
Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj
jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod
ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní
radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež
František, nebojme se být k Pánu štědří.
P. Jiří Šlégr
Národní ředitel Papežských misijních děl
www.farnostvizovice.cz

aktuální téma
OHLÉDNUTÍ
ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM 2010 – 2014
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych v krátkosti vyjádřil zhodnocení volebního období 2010 – 2014 z pohledu
spolupráce města Vizovice s Římskokatolickou
farností ve Vizovicích. V samotném počátku tohoto volebního období byla navázána přátelská, bratrská spolupráce nesoucí se v duchu
společné víry, lásky a naděje, kterou máme
v našem Spasiteli. Probíhala mnohá setkání
za přítomnosti kněží naší farnosti, bratří a sester a mimo jiné se řešila řada technických záležitostí, které se týkaly vizovické farnosti. Léta
se farnost potýkala s nedostatečnou elektroinstalací hodin chrámu sv. Vavřince ve Vizovicích a rovněž s havarijním stavem hromosvodů.
Ze strany farnosti byla vznesena žádost o finanční podporu města. Děkuji členům zastupitelstva města Vizovice, které v plánovacím období Rozpočtu 2012 a 2013 uvolnilo patřičný
finanční obnos na opravy výše uvedeného. Pro
letošní rok 2014 byla z Rozpočtu města uvolněna částka v řádech několika desítek tisíc
na plánovanou rekonstrukci pěší komunikace kolem kostela sv. Vavřince. Letošní příspěvek by měl pokrýt část nákladů na projektovou přípravu a částečně i vlastní realizaci.
Jsem přesvědčen a za svoji osobu vyjadřuji plnou podporu, aby i v následujícím volebním
období bylo pokračováno v započaté činnosti,
aby nově zrekonstruovaný chodník sloužil nám
všem a dalším generacím.
Současné volební období bylo rovněž impulsem pro zastupitele města, aby se začalo zabývat stavem chátrající kapličky Panny Marie Růžencové na Karažijce, která byla v roce 2004
Ministerstvem kultury vyhlášena kulturní památkou. Pro oživení paměti uvádím, že kaplička byla postavena v 19. století jako výraz poděkování za odvrácení cholery a vysvěcena
byla v roce 1873. Její rekonstrukce byla předfarní zpravodaj / říjen 2014

běžně odhadnuta na 1,3 mil. korun. Za toto volební období bylo provedeno statické zabezpečení kaple. Po ročním odpočinku následovala
v roce 2013 výměna střešní konstrukce včetně
nové střešní krytiny. V letošním roce nám kapli
okrášlila nová fasáda a pro příští rok, a tedy
nové volební období, zbývá rekonstrukce interiéru kaple. V rámci této významné akce nelze
opomenout poděkování Zlínskému kraji, který

z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
přispívá padesáti procenty. Zbývajících padesát
procent je hrazeno z městského rozpočtu.
Další významnou akcí, která se podařila v našem městě uskutečnit i za podpory Římskokatolické farnosti, byla realizace vyhlídky na „Šibeničním vrchu“, kde bylo středověké popravčí
místo očištěno požehnáním kříže, které udělil místní pan farář Jindřich Peřina. Turisté, ale
i místní občané tak mají možnost na informační
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tabuli získat potřebná fakta, která se dotýkala
našich předků před mnoha staletími.
Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem vyjádřit vám všem poděkování za spolupráci, podporu a za příjemné chvíle strávené při našich
společných setkáních na Orlovně, Noci kostelů,
pouti sv. Vavřince a mnohá další osobní setkání,
která byla pro mne vždy obohacením a příjemným pocitem z naší vzájemné lidské a hlavně
bratrské sounáležitosti. Přeji vám všem do dalšího volebního období hodně zdraví, lásky
a pokoje.
Ing. Roman Persun
Starosta města
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VIZOVICE
Vážení spoluobčané, milí
Vizovjani! Ve dnech 10.
a 11. října se budou konat volby, které rozhodnou o dalším směřování města. Voleb se také účastní tradiční
křesťanská strana, která kandiduje pod číslem 6. Významně jsme naši kandidátní listinu
obměnili a velmi ji posílili o bezpartijní, nezávislé kandidáty, kteří dostali šanci i na volitelných místech. Křesťané - praktikující i nepraktikující, hlavně myslící, poctiví a slušní. Před
čtyřmi lety jsme v komunálních volbách získali
15,44 % hlasů, díky kterým jsme obhájili tři
mandáty. Společně s Nestraníky, TOP 09, ČSSD
a Politickým středem jsme vytvořili koalici. Neslibovali jsme nemožné. Nabízeli jsme „reálné
cíle“. Mnoho volebních slibů se podařilo splnit, některé nové nápady vyšly přímo od nás,
jiné dobré myšlenky jsme podpořili. Hodláme
v tom pokračovat i v dalším období. Politiku bereme jako službu vám, občanům města. Bez nabubřelých slov a nesplnitelných slibů. Hodláme
opět dělat politiku „reálných cílů“ a politiku jako
službu městu. Pro šíření dobra se zasadíme ať
už v koalici či v opozici. Do zastupitelstva našeho města je voleno 17 osob. Za KDU-ČSL kandidují tito lidé:
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1. Pavel Pečeňa
2. Jaromír Slezák
3. Drahomíra Ryšavá
4. Bc. Ondřej Štach
5. JUDr. Alena Šimanová
6. Mgr. Josef Janečka
7. Hana Radoňová
8. Pavel Divoký
9. Kamila Ulrychová
10. Zdeněk Adamuška
11. Marie Hromádková
12. Pavel Klačánek
13. Barbora Červenková
14. Jiří Oškera
15. Petr Červenka
16. Veronika Žůrková
17. Bc. Pavel Táborský
Jako křesťané máme právo a současně povinnost vstupovat aktivně do veřejného dění. Jednou z možností je právě zúčastnit se voleb. Ne
každý má od Boha povolání k tomu být politikem, ale aby ti, kteří tento úkol mají, mohli
své poslání naplnit, potřebují mít vaši důvěru
a podporu. Předem děkujeme za váš zájem
a také za modlitby. Pokud se má něco dobrého
podařit, nikdy to nepůjde bez modlitby a obětí.
Váš Jaromír Slezák
Předseda ZO KDÚ-ČSL Vizovice
KANDIDÁT DO SENÁTU Z NAŠÍ FARNOSTI
Sestry a bratři, milí přátelé,
možná už víte, že kandiduji do Senátu v obvodu č. 78 Zlín. Jsem rád, že vás mohu oslovit
v našem Farním zpravodaji.
Ve dnech 10. a 11. října budeme spolu s obecními volbami volit do Senátu. Dnes v Senátu
www.farnostvizovice.cz

vládne pouze jedna strana. Spolu s Vámi mohu
přispět ke změně politické mapy v Senátu, nedopustit vládu sjednocené levice a otevřeně
dodávám: Chci být vaším senátorem.
Pocházím z naší farnosti a žiji zde. Vystudoval
jsem teologickou fakultu a působil v duchovní
službě. Mám vyřešenou laicizaci a mohu přistupovat ke svátostem. Pracuji na pozici ředitele
a manažera v Místní akční skupině Vizovicko
a Slušovicko a ve společnosti Edukol, která podporuje vzdělávání. Spolu se starosty a dalšími
řešíme rozvoj obcí a měst, podporu zemědělců
a živnostníků. Angažuji se v pomoci neziskovkám a v podpoře pěstounských rodin. Jsem
předseda krajské organizace Sdružení místních
samospráv, které spojuje menší obce a města,
včetně Zlína. K našim úspěchům patří například to, že jsme napomohli zabránit rušení pošt
na venkově (petici podepsalo 111 tisíc občanů).
Jsem sedm let ženatý a své rodině, ale i přátelům a spolupracovníkům za mnohé vděčím.
Pokud uspěji, mám zájem si zřídit na Orlovně

ve Vizovicích senátorskou kancelář, a tím také
pomoci životu Orla a našeho farního společenství.
Jsem přesvědčen o tom, že naše působení v Senátu má smysl. Starostové a nezávislí (STAN)
prosadili na parlamentní půdě svou vizi Rozpočtového určení daní (RUD). Zásadně se díky
němu zvýšily příjmy obcí a měst i ve Zlínském
kraji, celkově o více než 1 miliardu. Rozpočet
našeho města byl díky tomu navýšen o více než
7 mil. Kč.
Úkolem státu je zjednodušovat lidem život,
podporovat jejich aktivitu a zvyšovat konkurenceschopnost. Nalézejme a podporujme řešení, která k tomu vedou!
Každý z nás v těchto volbách může státu ušetřit nemalé peníze. Dejte mi, prosím, svůj hlas
a nebude třeba financovat druhé kolo voleb
do Senátu. Rád bych požádal o podporu také
Vaše přátele a známé. Volte č.1.
S přátelským pozdravem a s poděkováním
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.

ohlédnutí

V pátek 5. září se konala v kavárně Kulturního domu
ve Vizovicích přednáška RNDr. Jiřího Grygara. Kromě
vlastního tématu „Úspěchy a problémy teorie velkého
třesku“ na závěr přednášky odpověděl na řadu dotazů a také seznámil posluchače s aktuálními novinkami v astronomii.
farní zpravodaj / říjen 2014

Letošní pouť ministrantů, která se konala v sobotu
6. září v Kroměříži, nabídla ministrantům k vidění nejrůznější hasičskou, policejní a vojenskou techniku.
Pozornosti kluků však neunikla ani technika zemědělská a to v podobě kombajnu, který do Kroměříže zapůjčil ministr zemědělství Marian Jurečka.
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predstavujeme DVD
PAVOL VI.
- PÁPEŽ V BÚRLIVÝCH ČASOCH
Životopisný film nabízí pohled na osobu a život papeže Pavla VI. (1897 - 1978) i dobové události a společnost, v níž žil jako kněz, biskup
a papež. Film však papeže i celkové dění představuje pouze z jednoho úhlu pohledu. Proto
doporučujeme, jestliže se film bude promítat
v menších skupinách, aby po jeho zhlédnutí následovala diskuze, která by doplnila a ucelila
pohled na tohoto muže a dokončila některá témata, jež jsou ve filmu pouze naznačena. Papež
Pavel VI. je pro církev významný především jako
muž, který pokračoval v díle svého předchůdce
papeže Jana XXIII., předsedal druhé polovině II.
vatikánského koncilu, jejž také přivedl ke zdárnému konci, a po dokončení tohoto celocírkevního sněmu dbal o uvedení jeho reforem do života církve.
V letošním roce si připomínáme 50. výročí
od zahájení II. vatikánského koncilu a je tedy
možné po zhlédnutí filmu věnovat prostor
také tomuto tématu. Film představuje papeže
Pavla VI. jako papeže v bouřlivých dobách, člověka, který musí čelit jako kněz fašistickému režimu, jako biskup a papež sociálním bouřím
a také bouřím uvnitř církve. Dále je zde představen jako autor encykliky Humanae vitae, která
mluví o posvátnosti manželské lásky a lidského
života, dále také jako papež, který začal mezináboženský dialog, a především jako papež, který
touží a volá po tom, aby křesťané pomáhali budovat civilizaci lásky.
Dále film nabízí například témata Boží prozřetelnost, svoboda člověka a jednota církve. Sní-

mek připomíná tíživou situaci papežů, kteří
na sobě vnímají velkou tíhu odpovědnosti vyplývající z dění v církvi i ve světě. Tuto tíhu
na sobě nese i současný papež a může se tak

stát motivací pro to, abychom pro něj a také pro
své kněze a biskupy častými modlitbami vyprošovali Boží požehnání a dary Ducha Svatého
pro moudré a odvážné zastávání jejich služby.
Film je vhodný pro mládež i dospělé a kromě
originální italštiny je namluven také slovenským a anglickým dabingem.
DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 10/2012
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intence ríjen
2.

Čt

17.30

3.

Pá 17.30

Za + Marii a Jana Hlavičkovy, rodiče, zetě Františka, sourozence,
živou rodinu a za duše v očistci

4.

So 17.30

Za + Ludmilu Hlavičkovou, manžela, sourozence, syna, zetě
a pomoc Boží pro celou rodinu

5.

Ne 9.00

Za + rodinu Glückovu a Kunderovu s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie

6.

Po 17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

9.

Čt

Za + rodinu Švicovu, Světlíkovu a za duše v očistci

17.30

Za živou a zemřelou rodinu Zigalovu

10. Pá 17.30

Za + Zdeňka Žáčka a za + rodiče a sourozence

11. So 17.30

Za + Bronislavu Křížovou, Zdeňka Špačka, zemřelou rodinu
Kucerovu, Křížovu a Grebeníčkovu

12. Ne 9.00

Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou i zemřelou rodinu

13. Po 17.30

Za + Františka Pšenčíka, manželku, živou rodinu a za duše v očistci

16. Čt

Za + Marii a Michala Holčakovy, + Bedřicha Kneifela
a za živou rodinu

17.30

17. Pá 17.30

Za živou a + rodinu Janečkovu a Klemšovu

18. So 17.30

Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, za + rodiče Františku
a Ladislava Květákovy a za Boží ochranu pro živou rodinu

19. Ne 9.00

Za + Jana a Františku Hábovy a za celou živou i zemřelou rodinu

20. Po 17.30

Za + rodiče Živníčkovy a za duše v očistci

23. Čt

Za + Marii Baluskovou a za duše v očistci s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

17.30

24. Pá 17.30

Za + Annu Chmelenskou, manžela, rodiče Hábovy, rodinu Jiránkovu
a za duše v očistci

25. So 17.30

Za farníky

26. Ne 9.00

Za + rodiče a sourozence a za živou rodinu Turičíkovu,
Halovu a Fanturovu

27. Po 17.30

Za + Karla Ryšavého, manželku, dceru a za duše v očistci

30. Čt

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou
o Boží ochranu pro živou rodinu

17.30

31. Pá 17.30

Za + Josefa Palu, manželku Pavlu a za živou i zemřelou rodinu

