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úvodník
EUCHARISTICKÝ KONGRES V BRNĚ
Eucharistie je zdrojem a vrcholem života Kristovy církve, tedy i křesťanského života každého z nás. K posílení tohoto vědomí letos pro-

života. Pamatuje se i na DOPROVODNÉ PROGRAMY – v pátek 16. října odpoledne a večer
v kostelích v centru Brna a poté po ukončení
Národního eucharistického kongresu v sobotu

žijeme první Národní eucharistický kongres
v novodobých dějinách naší země. Jeho mottem je „Eucharistie – smlouva nová a věčná“.
Hlavním dnem bude sobota 17. října, kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30
v Brně na náměstí Svobody a následným průvodem s Eucharistií. 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.
Součástí celého programu bude KONFERENCE
O EUCHARISTII. Uskuteční se v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá
na tuto konferenci 20 vybraných účastníků
z řad kněží i laiků. Hlavní přednášky konference
bude přenášet TV NOE. Na konferenci naváže
KONCERT PODANÉ RUCE v pátek 16. října v 18
hodin na hlavním podiu na náměstí Svobody.
Vystoupí zpěváci a známé osobnosti kulturního

17. října odpoledne. Podrobné programy jsou
v každé farnosti (u nás na stolku pod věží).
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci
(převzato z Oldinu 10/2015)

oznámení
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 1. října je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 2. října bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
Ve středu 7. října se uskuteční od 20 hodin
v tělocvičně ZŠ Vizovice první farní volejbal nového školního roku. Volejbal bude pravidelně ve středu v tomto čase. Všichni jste srdečně
zváni.
 Ve čtvrtek 8. října bude mše svatá mimořádně již v 17 hodin a bude ji slavit v rámci KONFERENCE HOSPITALITY pořádané Nemocnicí
Milosrdných bratří Vizovice otec arcibiskup Jan
Graubner.
 V pátek 9. října proběhne na faře po mši
svaté setkání rodičů dětí navštěvujících 3. třídu
náboženství.
V neděli 11. října bude v kostele od 18 do 19
hodin adorace.
V pátek 16. října proběhne na faře po mši
svaté setkání rodičů dětí navštěvujících 1. třídu
náboženství.
V sobotu 17. října se uskuteční v Brně Národní eucharistický kongres. Některé části kongresu bude přenášet TV NOE.
V neděli 18. října bude sbírka na misie (Misijní neděle).
V sobotu 24. 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
farní zpravodaj / říjen 2015

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 24. na neděli 25. října končí letní čas. Hodinky si posuneme ze 3 hodin na 2 hodiny.
 V neděli 25. října bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
V neděli 25. října bude v Bratřejově v 10:30
mše svatá, při které se bude oslavovat 125. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.
V úterý 27. října se uskuteční druhý ročník
pouti rodin k Panně Marii u Chladné studny „Baterkové pouti“. Sejdeme se ve 20:20 na vrcholu kopce Doubrava, resp. u závory před lesní cestou ke kapličce pod kopcem Doubrava,
a odtud půjdeme pěšky ke kapličce. Tam si zapálíme svíci a pomodlíme se. Nezapomeňte si
vzít baterku.
 Ve čtvrtek 29. října se koná na orlovně
Prázdninový den pro děti. Více informací v příspěvku Centra pro rodinu.
CENTRUM PRO RODINU
Každé pondělí od 15 do 17 hodin probíhá
na orlovně kroužek vaření Veselé vařečky.
Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 probíhá na orlovně Klub ptáčata pro maminky a děti.
Každý pátek od 9 do 11 hodin nabízíme dopolední hernu pro děti a kávu či čaj pro maminky v kanceláři - knihovně (přízemí fary).
V neděli 4. 10., 18. 10. a 25. 10. bude probíhat
kurz Přirozeného plánování rodičovství (od 15
hodin na faře). Prosíme o přihlášení se předem.
V neděli 18. 10 se budeme v rámci Misijní neděle s dětmi od 8:30 modlit růženec. Tím
se zapojíme do celosvětové akce Milion dětí
se modlí. Prosíme rodiče, aby si zapsali termín
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do kalendáře a děti poslali.
V tento den se chceme také aktivně zapojit
do pomoci misiím. A to tak, že pomůžeme a my
sami z toho budeme mít užitek a radost. Jedná
se o misijní štrúdlování. Prosíme jednotlivce i
rodiny o napečení štrúdlů, které bychom o Misijní neděli po mši sv. prodávali ke kávě, a celý
výtěžek bychom pak poslali Papežskému misijnímu dílu. Tedy konkrétně: kdo by chtěl, může
upečené štrúdly přinést v sobotu odpoledne,
případně ještě před nedělní mší svatou, na faru.
Nejlépe zabalené např. na papírovém tácku
v celofánu po 4 kouscích, pokud to nepůjde,
i v celku.
Ve čtvrtek 29. 10. bude pro děti připraven
Prázdninový den. Začneme v 8:30, zakončení
je naplánováno na 15 hodin. Cena je 35 Kč. Více
informací na nástěnce CPR.
Těším se na setkání při společných aktivitách. Pro další informace přidávám kontakt:
Hana Radoňová, mobil 604 218 211, web http://
vizovice.dcpr.cz/.
OREL VIZOVICE
Obracíme se na všechny naše příznivce a členy
s velkou prosbou o pomoc při úklidu orlovny
před Župní programovou konferencí, která se
18. 10. uskuteční na naší orlovně. Jedná se především o umytí oken a podlah v místnostech,
setření prachu na nábytku apod. Brigáda se
uskuteční ve čtvrtek 15. 10. od 16 hodin. Prosíme, pokud můžete, přijďte především vy mladí, ať to nemusí dělat nejstarší generace naší
jednoty. Předem moc děkujeme za spolupráci.
CHARITA ZLÍN
Přijímáme použité dioptrické brýle s označením počtu dioptrií na skle a také brýle sluneční pro potřebné u nás i v zahraničí. Na podporu misií pak přijímáme poštovní známky
opatřené razítkem, vystřižené s okrajem asi
1 centimetr. Sběrná místa: knihkupectví Veni,
ulice Sadová, Zlín (v objektu kostela sv. Filipa
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a Jakuba), pracovní dny 8 - 18 hodin; šatník
Charity Zlín, Burešov 4886, Zlín (přízemí objektu), pracovní úterý 8 - 10 hodin a čtvrtek
15 - 17 hodin; schránka v podloubí kláštera
Kongregace sester Karmelitánek, Mariánské
náměstí 56, 763 14 Zlín - Štípa. Ve Vizovicích
je možné odevzdat jak brýle, tak i známky
do přihrádky regálu s novinami vzadu v kostele. Více informací na http://zlin.charita.cz/
dary/, či Vám je sdělí Noela Frolková, telefon:
731 646 933, e-mail: pastorace@zlin.charita.cz
SEZNAMOVACÍ KAFE PRO NEZADANÉ
Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď!
Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky
a katoličky na seznamovací akci, určenou pro
věkovou skupinu 31 - 42 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5-10
potenciálních partnerů a s každým z nich si asi
15 minut budete povídat o sobě navzájem.
Bude zaručena částečná anonymita (ostatní
účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete moci dobře bavit a cítit se příjemně.
Na akci je třeba se předem přihlásit (plánujeme
ji pro stejný počet mužů a žen). Setkání se bude
konat 10. října v Olomouci. Začneme v 9:30
společnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou či jinou dobrotou dle vlastního výběru v kavárničce. Předpokládaný konec bude ve 12 hodin. Informace
a přihlášky: reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405
250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec
a kontakt /telefon a e-mail/). Upozorňujeme, že
akce je určena pro svobodné a rozvedené po
církevní anulaci manželství.
VÍKEND S DUCHOVNÍM PROGRAMEM
PRO OSAMĚLÉ MATKY
Ve dnech 23. až 25. října pořádá CPR Olomouc
v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži víkend pro maminky, které z nejrůznějwww.farnostvizovice.cz

ších důvodů vychovávají své děti samy. Cena víkendu je 450 Kč. Program je určen pouze pro
maminky (děti je třeba nechat doma). Víkend
povede MUDr. Jitka Krausová, OV. Čas bude
rozdělen mezi přednášky, možnost soukromého rozhovoru s přednášející, společné modlitby, setkání se s ostatními osamělými matkami
a příležitost ke svátosti smíření.
Bližší informace a přihlášky (třeba je odevzdat
do 16. 10.) najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587
405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.

chovní. Pořádá proto například přednášky odborníků, které mají křesťanským podnikatelům
usnadnit efektivní zvládání nároků jejich práce. Poskytuje však také duchovní formaci a doprovázení i možnost hledat u druhých radu či
povzbuzení. Konečně chce být platformou dialogu o Bohu a křesťanských hodnotách a jeho
členové chtějí nenásilně svědčit o křesťanských
hodnotách ve společnosti.
Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 12.
až 15. listopadu na Svatém Hostýně. Povede ji
P. Josef Čunek. Případné dotazy a přihlášky můžete zasílat na e-mail jiri.jemelka@btci.cz

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Za všechny farníky, na které Pán vložil těžký kříž v podobě různých osobních, rodinných či pracovních problémů, aby zakoušeli pomoc a ochranu Matky Boží
a současně byli posilováni našim přátelstvím, ohleduplností a modlitbou.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY
Obnova se koná od 23. do 25. října na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené
na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah
k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv.,
svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo
písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední
437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO PODNIKATELE
Sdružení KOMPAS pořádá další setkání pro
všechny podnikatele i živnostníky a jejich rodiny. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je nabídnout pomoc křesťanským podnikatelům
a živnostníkům jak po stránce odborné, tak dufarní zpravodaj / říjen 2015

Modlitba za NEK 2015
Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři
dává Svoje Tělo a Krev.
Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.
Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.
Otče náš.
Zdrávas Maria.
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ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT 4/15
Co potřebují chlapci, aby se mohli stát skutečnými muži? Jak rozdílná je role otce a matky
ve výchově syna? Začtěte se do nového čísla časopisu Rodinný život, které je věnováno tématu synovství. V rozhovorech poodhalí Matouš
Machů a Václav Kvapil své nejmilejší vzpomínky na „tvůrčí“ okamžiky s tatínky, ocení otcovský vzor a popíší odlišnosti přístupu k výchově
synů a dcer. Kevin Leman představuje tři hlavní charakteristiky chlapeckého světa, kterými
jsou soutěživost, ztřeštěnost a tvrdá hra. Maminky jsou zvány k porozumění a shovívavosti. Nejlepším dědictvím, které mohou otcové
svým synům poskytnout, je podpora a vlastní
příklad při zvládání emocí a utváření zdravého
názoru na sebe sama. Jaké to je, když kluci náhle vyrostou a mateřskosynovský vztah je obohacen o novou, ochranitelskou rovinu, vypráví
Magda Strejčková. Představíme Vám knihu Pobořený chrám. Na základě osobního svědectví
se zabývá vztahem věřících mužů k pornografii
a překonáním této závislosti. Paní Eva Muroňová zve k investici lásky v rámci širší lidské rodiny.
Vždyť jsme všichni dětmi jednoho Boha. Anděl
Cherubín dětem poví, jak krásně je v nebi a co
právě teď dělají apoštolové. V časopise nechybí
pokračování seriálu o svatých manželských párech, čtení na dobrou noc, podzimem vonící recept, křížovka, soutěže, hry a informace o připravovaných akcích.
Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary.
DOPIS KE SHROMÁŽDĚNÍ V PRAZE
Vážený otče arcibiskupe, obracím se na Vás jako
výkonná ředitelka CSI ČR (Křesťanská mezinárodní solidarita ČR). V roce 2011 vyhlásila CSI
varování před hrozbou úplné likvidace křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém a Středním východě. V současnosti vidíme,
že se toto varování naplňuje.
CSI vítá podporu ČBK a předsednictva ERC záměru přivést do ČR křesťanské uprchlíky z Blíz/5

kého východu, protože tamější křesťané čelí
největším hrozbám. „Trpí-li jedná část, trpí s ní
části všechny.“ (1. Kor 12:26).
A proto svolává CSI shromáždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křesťany – Už nemůžeme mlčet!!!, které se
uskuteční v Praze na Hradčanském náměstí,
14. 10. 2015 od 17 hodin. Záštitu nad shromážděním převzal otec biskup Václav Malý. Mediálním partnerem je Katolický týdeník.
Otče arcibiskupe, obracím se na Vás s dotazem,
zda by bylo možné i ze strany biskupů nebo
biskupské konference nějakou formou podpořit připravované shromáždění – např. prostřednictvím ohlášek. Budu Vám vděčná i za další náměty, připomínky či snad dokonce za Vaši účast
na shromáždění.
Děkuji a zdravím Vás
Ing. Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČR
Nové Město nad Metují 25. 9. 2015
SETKÁNÍ LEKTORŮ BOŽÍHO SLOVA
Sobota 24. října 2015 bude patřit lektorům Božího slova, kteří se od 10 hodin již potřinácté
setkají v Olomouci ve velkém sále kurie (Biskupské nám. 2). Zváni jsou všichni ti, kteří touží budovat ve svých farnostech společenství laiků, jejichž služba spočívá v četbě textů Písma
v liturgii.
Setkávání započalo v červnu 2005 jako jeden
z plodů právě ukončeného celodiecézního
vzdělávacího kurzu, určeného lektorům Božího slova. Program, vždy zakončený společným
slavením mše svaté, má přinést všem účastníkům povzbuzení, posílení a inspiraci pro tuto
zodpovědnou službu. Jeho náplň většinou spočívala v dopolední přednášce pozvaného hosta (mimo jiné např. Mons. Josef Hrdlička, Mons.
Jiří Paďour, Mons. Josef Nuzík) a potom během
společného občerstvení předávání zkušeností
a hovorů o praktickém vykonávání služby lektora. Od roku 2012 se účastníci setkání seznamují s významnými duchovními místy v Olomouwww.farnostvizovice.cz

ci: katedrálou sv. Václava, kostelem sv. Mořice,
Arcibiskupským palácem. Letošní program nabídne návštěvu kostela sv. Michala a kaple
sv. Jana Sarkandra.
Zahájení programu bude v 10 hodin ve velkém
sále kurie v Olomouci společnou modlitbou
a úvodním slovem Martiny Pavlíkové, pastorační asistentky Arcibiskupství olomouckého.
V 10:20 hodin se účastníci přesunou na Žerotínovo nám. do kostela sv. Michala, kde se jim

zhruba do 12:15 bude věnovat místní farář
P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého. Od 12:45 hodin pak bude nabídnuto občerstvení a možnost společného sdílení spolu s hovory o lektorské službě opět v sále
kurie. Mše svatá na závěr 13. lektorského setkání v Olomouci se bude slavit v kapli Božího Milosrdenství na Křížkovského ulici.
MgA. Martina Pavlíková

6. října slaví 45. 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.

poselství
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 18. ŘÍJNA 2015
Drazí bratři a sestry,
Světový den misií 2015 se bude odehrávat
na pozadí Roku zasvěceného života, který poskytuje podnět pro modlitby a úvahy. Jestliže totiž každý pokřtěný je povolán k tomu,
aby vydával svědectví pro Pána Ježíše a hlásal víru, kterou dostal jako dar, platí to zvláště
pro zasvěcenou osobu, protože mezi zasvěceným životem a misií existuje silné pouto. Následování Ježíše, které bylo v církvi určující pro
vznik zasvěceného života, odpovídá výzvě vzít
na sebe kříž a jít za ním, následovat ho v tom, jak
se On odevzdal Otci, v úkonech služby a lásky
i ve ztrácení života pro jeho znovunalézání. Protože celý Ježíšův život má misijní povahu, i ti
muži a ženy, kteří ho následují více zblízka, přijímají úplně stejnou charakteristiku.
Jelikož misijní dimenze náleží k samotné pofarní zpravodaj / říjen 2015

vaze církve, patří niterně i ke každé formě zasvěceného života a nelze ji zanedbávat bez toho,
že by to nezanechávalo prázdnotu, která zdeformuje jeho charisma. Misie není proselytismem anebo pouhou strategií; misie patří
ke „gramatice“ víry a je něčím nezbytným pro
toho, kdo začne naslouchat hlasu Ducha, jenž
člověku našeptává „pojď“ a „jdi“. Kdo následuje
Krista, nemůže se nestát misionářem a ví, že Ježíš „jde s ním, mluví s ním, dýchá s ním, pracuje
s ním. Cítí, že živý Ježíš je s ním uprostřed misijního úsilí“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium,266).
Misie je vášnivou láskou k Ježíši Kristu a zároveň vášnivou láskou k lidem. Když setrváváme
v modlitbě před Ježíšem ukřižovaným, poznáváme velikost jeho lásky, která nám dává důstojnost a podepírá nás; a zároveň vnímáme, že
láska vycházející z jeho probodnutého boku se
rozšiřuje na všechen Boží lid a na celé lidstvo.
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Právě v tom rovněž cítíme, že On nás chce používat, aby pronikal stále blíže k milovanému
lidu (srov. tamtéž, 268) a ke všem, kdo ho hledají s upřímným srdcem. V Ježíšově příkazu
„jděte“ jsou přítomné všechny scénáře a stále
nové výzvy pro evangelizační poslání církve.
V ní jsou všichni povoláni k hlásání evangelia
svědectvím života. A zvláště od zasvěcených
se požaduje naslouchání hlasu Ducha, který je
vyzývá, aby šli vstříc velkým misijním perifériím,
mezi národy, k nimž se evangelium ještě nedostalo.
Padesáté výročí vydání koncilního dekretu
Ad gentes nás vyzývá, abychom znovu četli
a meditovali tento dokument, který se stal pro
instituty zasvěceného života velkým misijním impulzem.
Pro kontemplativní komunity se objevila v novém světle postava sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
patronky misií, jakožto inspirátorky niterného
spojení kontemplativního života s misiemi. Pro
mnohé řeholní kongregace aktivního života se
misijní touha iniciovaná Druhým vatikánským
koncilem uvedla do života díky mimořádné misijní otevřenosti ad gentes, často provázené přijímáním bratří a sester pocházejících ze zemí
a kultur, s nimiž se setkali při evangelizaci, takže
dnes lze hovořit o širokém mezikulturním charakteru zasvěceného života. Právě proto je naléhavě nutné vrátit misijní ideál k jeho centru:
k Ježíši Kristu; a k jeho požadavku: úplně se darovat při hlásání evangelia. V tomto směru nemohou existovat kompromisy: ten, kdo díky
Boží milosti přijímá misijní poslání, je povolán,
aby žil misijního ducha. Pro tyto lidi se hlásání
Krista na mnoha perifériích světa stává způsobem, jak žít následování Krista, a je náhradou
za mnohé námahy a strádání.
Každá tendence odchýlit se od tohoto povolání,
i když je doprovázena šlechetnými pohnutkami
spojenými s mnoha pastoračními, církevními
nebo humanitárními potřebami, se neslučuje
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s osobním povoláním od Pána ke službě evangeliu. Vychovatelé v misijních institutech jsou
vyzýváni jednak k tomu, aby jasně a poctivě
ukazovali tuto životní a pracovní perspektivu,
a stejně tak aby byli odborníky na rozpoznávání autentických misijních povolání. Obracím
se především na mladé, kteří jsou ještě schopni
odvážných svědectví a obětavých činů, jež
často jdou proti proudu: nenechte si uloupit sen
o skutečné misii, o následování Ježíše, k němuž
bude patřit naprosté sebedarování. Ve skrytosti
svého svědomí se zeptejte, z jakého důvodu
jste se rozhodli pro misijní řeholní život, a svou
připravenost pro jeho přijetí poměřujte tím,
čím On je: darem lásky pro službu hlásání evangelia; a pamatujte na to, že hlásání evangelia je,
spíše než potřebou pro ty, kdo ho ještě neslyšeli, nezbytností pro toho, kdo miluje svého Mistra.
Misie dnes stojí před výzvou respektovat potřeby všech národů, aby mohly vycházet
ze svých vlastních kořenů a zachovávat hodnoty
svých kultur. Jde o to poznávat a respektovat
ostatní tradice a filozofické systémy a každému
národu a každé kultuře přiznávat právo na to,
aby se za pomoci své vlastní tradice přibližovaly k chápání Božího tajemství a k přijímání Ježíšova evangelia, jež je pro kultury světlem a jejich proměňující silou.
V rámci této komplexní dynamiky si klademe
otázku: „Komu se má evangelní zvěst hlásat
přednostně?“ Odpověď je jasná a nacházíme
ji v samotném evangeliu: jsou to chudí, nepatrní, nemocní, ti, jimiž se často pohrdá a zapomíná se na ně, ti, kdo nemají nic na oplátku
(srov. Lk 14,13-14). Evangelizace určená přednostně jim je znakem Království, které přinesl
Ježíš: „Mezi naší vírou a chudými je nedělitelné
pouto. Nikdy je nenechávejme samotné“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudium, 48). To musí
být jasné především lidem, kteří se rozhodli
pro zasvěcený misijní život; slibem chudoby si
www.farnostvizovice.cz

volí následování Krista v tom, co On upřednostňoval, nikoli ideologicky, ale ztotožněním se
s chudými tak jako On a životem v jejich každodenních těžkých existenčních podmínkách,
při němž se zříkají uplatňování jakékoli moci,
aby se stávali bratry a sestrami těch posledních
a přinášeli jim radost evangelia a výraz Boží
lásky.
Proto, aby zasvěcení žili křesťanské svědectví
a byli znamením Otcovy lásky mezi nejmenšími
a chudými, je jejich úkolem napomáhat přítomnosti věřících laiků v misijní službě. Už Druhý vatikánský koncil prohlašoval: „Laici spolupůsobí
v evangelizačním díle církve a účastní se jejího
spasitelného poslání zároveň jako svědkové
i jako živé nástroje“ (Ad gentes, 41). Je potřebné,
aby se zasvěcení misionáři se stále větší odvahou otevírali těm, kdo jsou připraveni s nimi
spolupracovat, aby třeba jen na omezenou
dobu získali zkušenost na tomto poli. Jsou to
bratři a sestry, kteří si přejí sdílet misijní povolání
zasazené do křtu. Misijní domy a struktury jsou
přirozeným místem pro jejich přijímání a pro jejich lidskou, duchovní a apoštolskou podporu.
Misijní instituce a díla církve jsou plně ke službě
těm, kdo neznají Ježíšovo evangelium. Pro
účinné dosahování tohoto cíle mají zapotřebí
charismat a misijního úsilí zasvěcených, ale
také sami zasvěcení potřebují ke své službě nějakou strukturu; ta je výrazem péče římského
biskupa o to, aby byla zaručena koinonia a aby
se spolupráce a synergie stávaly integrální součástí misijního svědectví. Ježíš stanovil jednotu
učedníků jako podmínku pro to, aby svět uvěřil
(srov. Jan 17,21). Taková konvergence není totéž co právnicko-organizační podřízení institucionálním orgánům anebo umrtvení fantazie
Ducha, který rodí různost, ale znamená posílení účinnosti evangelního poselství a prosazování oné jednoty úmyslů, jež je rovněž plodem
Ducha.
Misijní dílo Petrova nástupce má univerzální
farní zpravodaj / říjen 2015

apoštolský horizont. K tomu má také zapotřebí
mnoha charismat zasvěceného života, aby tak
mohlo obsáhnout široký horizont evangelizace
a bylo schopno zajišťovat odpovídající přítomnost na hranicích i v dosažených oblastech.
Drazí bratři a sestry, vášní misionáře je evangelium. Svatý Pavel mohl prohlašovat: „Běda mi,
kdybych ho nehlásal“ (1 Kor 9,16). Evangelium
je pro každého člověka zdrojem radosti, osvobození a spásy. Církev si tento dar uvědomuje,
a proto ji nikdy neunaví neustále všem hlásat
„to, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli“ (1 Jan 1,1). Posláním služebníků slova – biskupů, kněží, řeholníků i laiků –
je uvádět všechny bez výjimky do osobního
vztahu s Kristem. Na obrovském poli misijní činnosti církve je každý pokřtěný povolán, aby co
nejlépe, podle své osobní situace, prožíval své
osobní nasazení. Velkorysou odpověď na univerzální povolání mohou poskytovat zasvěcení muži a zasvěcené ženy prostřednictvím intenzivního života modlitby a spojení s Pánem i
svou osobní spásonosnou obětí.
Panně Marii, Matce církve a vzoru misijního
života, svěřuji všechny, kdo v každém životním stavu spolupracují při hlásání evangelia
ad gentes anebo na vlastním území, a ze srdce
uděluji každému apoštolské požehnání.
Ve Vatikánu 24. května 2015,
na slavnost Seslání Ducha Svatého
FRANTIŠEK
LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
PŘEDSEDOVI PAPEŽSKÉ RADY PRO
NOVOU EVANGELIZACI PŘED BLÍŽÍCÍM SE
MIMOŘÁDNÝM ROKEM MILOSRDENSTVÍ
Ctihodnému bratru, arcibiskupu Rino Fisichellovi, předsedovi Papežské rady pro novou
evangelizaci
S blížícím se mimořádným Rokem milosrdenství se chci zaměřit na několik otázek, které, jak
věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby oslava
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Svatého roku byla pro všechny věřící příležitostí ke skutečnému setkání s Božím milosrdenstvím. Toužím po tom, aby se tento rok stal dobou živé zkušenosti s blízkostí Otce, jehož něhu
je možné téměř hmatatelně vnímat, a tak aby
se posilovala víra každého věřícího a on o tom
dokázal ještě účinněji vydávat svědectví.
Mé myšlenky se především obracejí ke všem
věřícím, kteří zakusí milost tohoto Svatého
roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci
do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému
z nich dostaly odpustky související s tímto Svatým rokem jako skutečný projev Božího milosrdenství, vycházejícího každému vstříc s tváří
Otce, který přijímá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. K tomu, aby věřící
mohli tyto odpustky zakusit a obdržet, musejí
jako projev své hluboké touhy po skutečném
obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně,
jež se má otevřít v každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem a také
ve čtyřech papežských bazilikách v Římě. Zároveň stanovuji, že odpustky je možné získat
ve svatyních, kde je otevřena Brána milosrdenství, a v kostelech, které jsou tradičně označovány jako „jubilejní“. Je důležité, aby tato příležitost byla spojována především a zejména se
svátostí smíření
a se slavením eucharistie a zamyšlením na téma
milosrdenství. Stejně tak bude třeba doplnit takovou slavnost vyznáním víry a modlitbou
za mě a na úmysly, které nosím ve svém srdci
pro dobro církve a celého světa.
Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin
nemohou ke Svaté bráně sami vydat, zejména
na nemocné a ty, kdo jsou staří a žijí sami, takže
nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem
velice pomůže, pokud budou své nemoci a trápení prožívat jako příležitost k tomu, být nablízku Pánu, který nám tajemstvím svého utrpení, smrti a zmrtvýchvstání ukázal tu nejlepší
cestu, jež dává bolesti a samotě smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a ra/9

dostnou nadějí a přitom přistupovat k přijímání
nebo se účastnit mše svaté a společné modlitby, a to i prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto Svatého roku. Mé myšlenky se
obracejí rovněž k vězněným, jejichž svoboda je
omezena. Rok milosrdenství byl vždy také příležitostí k velké amnestii, která se má týkat těch,
kdo si sice zaslouží trest, ale zároveň jsou si vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si
přejí zapojit se znovu do společnosti a být pro
ni skutečným přínosem. Kéž se jich všech konkrétním způsobem dotkne milosrdenství Otce,
který chce být nablízku každému, kdo jeho odpuštění nejvíce potřebuje. Tito lidé mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy,
když s myšlenkou na Otce a modlitbou k němu
přejdou přes práh své cely, kéž jim to připomene průchod Svatou branou, neboť Boží milosrdenství, které dokáže proměnit srdce, může
také proměnit mříže a z pobytu za nimi učinit
zkušenost svobody.
Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích
duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat
právě prostřednictvím konkrétních projevů,
jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící
osobně vykoná jeden či více z těchto skutků,
bezpochyby tak získá i odpustky spojené
s tímto Svatým rokem. S tím je spojen také příkaz žít podle milosrdenství, a tak obdržet milost úplného a naprostého odpuštění z moci
Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky
Svatého roku se tím naplní a stanou se vlastním
plodem události, kterou je třeba slavit a prožívat s vírou, nadějí a láskou.
Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze
dále získat i pro zemřelé. Jsme s nimi spojeni
svědectvím víry a lásky, které nám předali. Když
na ně tedy pamatujeme při slavení eucharistie,
můžeme se za ně také v nezměrném tajemství
společenství svatých modlit a prosit, aby milowww.farnostvizovice.cz

srdná tvář Otcova osvobodila každého z nich
od všech pozůstatků viny a přijala je do nekonečné blaženosti.
Jedním z nejzávažnějších problémů naší doby
je bezpochyby proměna vztahu k životu. Šíří
se mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí
osobní i společenská citlivost k přijetí nového
života. Drama potratu prožívají někteří jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné
škody, které působí takový čin. Mnozí další
sice tento skutek vnímají jako prohru, jsou ale
přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Myslím zejména na všechny ženy, které se uchýlily
k potratu. Jsem si dobře vědom toho, že je k takovému rozhodnutí vedl velký tlak. Vím také, že
prožívají těžkou existenční i mravní zkoušku.
Setkal jsem se s řadou žen, které ve svém srdci
nosí šrám tohoto mučivého a bolestného rozhodnutí. To, co se stalo, je hluboce nespravedlivé a jen tehdy, když toto člověk plně a pravdivě pochopí, nemusí ztrácet naději. Boží
odpuštění nelze upřít nikomu, kdo činí pokání,
a zejména když přistupuje ke svátosti smíření
s upřímným srdcem, aby se usmířil s Otcem.
Také z tohoto důvodu jsem se rozhodl, bez
ohledu na veškerá opačná ustanovení, svěřit
všem kněžím po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od hříchu potratu těm,
kdo ho vykonali a kdo s kajícím srdcem usilují
o odpuštění. Ať se kněží na tento veliký úkol

připraví a dokážou ho konat slovy vyjadřujícími skutečné přijetí, doplňují je zamyšlením,
které přiblíží závažnost spáchaného hříchu,
a ukazují kajícníkům cestu pravého obrácení,
skrze něž mohou získat skutečné a štědré
odpuštění od Otce, který svou přítomností
všechno obnovuje.
Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely spravované kněžími z Bratrstva svatého
Pia X. Tento Rok milosrdenství nikoho nevylučuje. Někteří spolubratři biskupové z nejrůznějších míst mě zpravili o jejich dobré víře i svátostné praxi, ale také o jejich nesnadné situaci
z pastoračního hlediska. Důvěřuji tomu, že
v blízké budoucnosti bude nalezeno řešení, jak
obnovit plné společenství s kněžími a představenými bratrstva. Do doby, než se tak stane,
a veden potřebou péče o dobro těchto věřících,
ze svého vlastního rozhodnutí stanovuji, že ti,
kdo během Roku milosrdenství vyhledají kněze
náležející k Bratrstvu svatého Pia X., aby přijali
svátost smíření, přijímají rozhřešení svých hříchů platně a dovoleně.
S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného roku do její
ochrany.
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015
FRANTIŠEK

dopis
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 18. ŘÍJNA 2015
Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl,
při příležitosti Misijní neděle, kterou budeme
slavit příští týden, Vás srdečně zdravím. Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dofarní zpravodaj / říjen 2015

stal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát
i my, když uvažujeme o misiích.
„Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává,
že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je
projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z ji/ 10

ných koutů světa, o jejich potřebách, strádání,
bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád
bych Vás o Misijní neděli pozval k pohledu
na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí
potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec
světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale
s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se
na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací
sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu
jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření
Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale
také se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat
svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho do-

sud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu
hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli v jeho jménu pokřtěni.
Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k
oživení našeho misijního postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích
naším zapojením do misie v českých zemích.
Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal,
a proto odešel smutný.
Jako nový národní ředitel Papežských misijních
děl bych měl velkou radost, kdybych příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo
pozvání k účasti na misijním poslání církve.
Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou
vnímána jen jako další nadace, která pomáhá
potřebným, ale jako živé společenství těch,
kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu.
Ze srdce Vám žehná
Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD

aktuální téma
VÝZVA SVATÉHO OTCE
Drazí bratři a sestry,
Boží Milosrdenství je poznáváno prostřednictvím našich činů, jak nám to dosvědčil život bl.
Matky Terezy z Kalkaty, jejíž výročí smrti jsme si
včera připomněli.
Tváří v tvář tragédii desítek tisíc uprchlíků, kteří
utíkají před smrtí v důsledku války či hladu
a jsou na cestě k naději života, nás evangelium
volá a žádá, abychom byli „bližními“ těch nejmenších a opuštěných a dali jim konkrétní naději. Nejenom slovy: „Odvahu, trpělivost!“. Křesťanská naděje bojuje umíněností toho, kdo jde
k bezpečnému cíli.
Proto u příležitosti nadcházejícího Jubilea Milosrdenství obracím svou výzvu k farnostem, řeholním komunitám, klášterům
a poutním místům celé Evropy, aby dali výraz konkrétnosti evangelia a přijali rodinu
uprchlíků. Bude to konkrétní čin přípravy
na Svatý rok Milosrdenství. Každá farnost,
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každá řeholní komunita, každý klášter, každé poutní místo v Evropě přijme jednu rodinu, počínaje mojí římskou diecézí.
Obracím se ke svým bratřím, biskupům Evropy, pravým pastýřům, aby ve svých diecézích
podpořili moji výzvu a připomínali, že Milosrdenství je druhým jménem Lásky: „Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40).
Také obě farnosti Vatikánu přijmou v těchto
dnech dvě rodiny uprchlíků.“
V Římě na Náměstí sv. Petra 6. září 2015
papež František
PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY
A MÍSTOPŘEDSEDY ČBK
K SOUČASNÉ SITUACI MIGRANTŮ
V reakci na nedělní výzvu papeže Františka,
kterou plně podporujeme, znovu potvrzujeme naši připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat ze svých domovů,
www.farnostvizovice.cz

a zapojit se do procesu integrace uprchlických
rodin do české společnosti. V oblasti akutní pomoci jsme již jako církev zapojeni a na déle trvající proces integrace cizinců do české společnosti se připravujeme v rámci expertní skupiny
ministerstva vnitra.
Děkujeme za modlitební semknutí všech křesťanů i lidí dobré vůle a za prosby o útěchu těm,
kterým sami nedokážeme pomoct. Zároveň vy-

jadřujeme radost z aktivního přístupu věřících,
z jejich odvahy a ochoty pomoci lidem v krizi.
Nelze totiž zůstat jen u pasivních debat, je třeba
jednat.
Morálním garantem ČBK pro uprchlíky z krizových oblastí byl jmenován předseda rady pro
lidská práva Iustitia et Pax biskup Václav Malý.
V rámci našich příprav aktivní pomoci jsme
dnes pověřili Charitu ČR, aby byl nejpozději
ke dni 24. září 2015 spuštěn registrační web,
kde budou shromažďovány nabídky pomoci.
Charita ČR v současnosti hledá cesty, jak pomoci lidem v oblastech vzniku migrační vlny
a spolu s Caritas Internationalis se zde podílí
na finanční i materiální pomoci. Důležitá je
farní zpravodaj / říjen 2015

také její pomoc uprchlíkům, kteří se již dostali
do Evropy a ČR.
Plně respektujeme roli státu, který má v procesu přijímání a integrace uprchlíků primární roli a jsme si vědomi toho, že nelze
ignorovat migrační legislativu a bezpečnostní hlediska. V souladu s prohlášením
ČBK a předsednictva ERC ze dne 4. července
2015 jsme však v rámci našich kapacit stále
připraveni nabídnout maximální pomoc.
Znovu apelujeme na příslušné mezinárodní
a státní autority (především OSN, EU), aby nezůstávaly u snahy řešit pouze aktuálně viditelné
důsledky, ale zaměřili se na koncept dlouhodobé a komplexní pomoci včetně odstranění
příčin migrační vlny. Klademe také důraz na nezbytnou podporu postižených v jejich domovských zemích a vyzýváme k podniknutí dalších
kroků zabraňujících nuceným útěkům. Jsme
připraveni přispět k diskusi při hledání nejlepšího řešení.
Žádáme farnosti a řády, aby cestou připravovaného registračního formuláře nabídly svou
pomoc, kterou předem projednají i na úrovni
místních samospráv a charit.
Závěrem chceme všechny vyzvat: prověřujme pravdivost informací a šiřme pouze
informace pravdivé a ověřené. Vyvarujme se
příklonu k iracionálním projevům ze strany
extrémistů a nenechme se opanovat strachem. Hledejme cesty pomoci uprchlíkům,
ve kterých uvidíme konkrétního člověka
s jeho životním příběhem. Zodpovědně
zvažme dobrou vůli pomoci potřebným
s přihlédnutím k dlouhodobosti a náročnosti závazku.
Také prosíme všechny křesťany, aby neustávali
v modlitbách za všechny lidi, kteří v zoufalství
z různých příčin opustili své domovy.
Informace bude průběžně podávat Charita ČR.
V Praze 10. září 2015
kardinál Dominik Duka, OP předseda ČBK
Jan Graubner místopředseda ČBK
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ohlédnutí
ROZLOUČENÍ S P. JANEM KRISTEM
V pondělí 24. srpna jsme se za účasti otce biskupa Josefa Hrdličky, desítek kněží a stovek věřících rozloučili v kostele Navštívení Panny Marie v Trnavě s emeritním farářem trnavským
a emeritním kanovníkem olomouckým P. Janem Kristem.

Fotka po mši svaté slavené za účasti P. Jana Krista,
P. Radima Hložánky, P. Jindřicha Peřiny a jáhna Jana
Berky v sanatoriu Topas v úterý 14. 7. 2015.

Narodil se 24. dubna 1920 v Miloticích u Kyjova.
Po maturitní zkoušce, kterou složil na gymnáziu v Kyjově v roce 1938, vystudoval Pedagogickou akademii v Brně. Jako učitel působil
v Miloticích a ve Ždánicích, odkud byl poslán na nucené práce do Rakouska. Po návratu
do osvobozené vlasti vstoupil do kněžského
semináře v Olomouci. Kněžské svěcení přijal
11. 12. 1949 v Olomouci. Od začátku září 1950
do konce prosince 1953 pracoval ve vojenských
táborech PTP. Následně pět měsíců byl bez státního souhlasu k výkonu kněžské služby.
K 1. 6. 1954 nastoupil jako kooperátor do Gottwaldova - Zlína, odkud přešel 1. 10. 1963 jako
administrátor farnosti Trnava. Postupně se stal
místoděkanem gottwaldovského děkanátu
(1971–1973), pak děkanem (1973–1985). K 1. 1.
1975 byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci,
od 18. 1. 1994 se stal kanovníkem emeritním. Byl
členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze
(1990–1998) a členem Sboru konzultorů (1990–
1993). K 1. 7. 2005 odešel do důchodu a žil
na faře v Trnavě jako
emeritní farář (2005–
2011) a pak až do své
smrti jako kněz - důchodce.
Zemřel na svátek Panny
Marie Nanebevzaté 15.
srpna 2015 v Baťově
nemocnici ve Zlíně. Byl
nejstarším knězem olomoucké arcidiecéze.
Rozloučení u hrobu na hřbitově v Trnavě (zleva děkan
P. František Sedláček, gen.
vikář Mons. Josef Nuzík, biskup Mons. Josef Hrdlička,
P. Emil Matušů, SDB, tr. jáhen Josef Zádrapa,).
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V sobotu 19. 9. se uskutečnil ve Štípě děkanátní volejbalový turnaj. Do soutěže se přihlásilo pět družstev. První
dvě místa obsadily smíšené týmy z Vizovic, třetí skončilo družstvo z Bratřejova. Gratulujeme.

církevní humor
Pepíček a jeho bráška jsou postrach čtvrti. Každý den vymyslí nějakou lumpárnu. Maminka
už je z nich zoufalá, až se jednoho dne dozví,
že na faru přišel nový kněz, který je vyhlášený
jako dobrý vychovatel. Matka se mu svěří
a kněz jí řekne, jen ať přivede nejdřív Pepíčka
samotného. Druhý den jde Pepíček za knězem
a najde ho za velikým psacím stolem. Kněz si
ho posadí naproti sobě, dlouho se mu dívá
do očí a pak na něj namíří prstem a autoritativním tónem se ho zeptá:
„Kde je Bůh?“
Pepíček se rozhlédne, ale nic neříká. Kněz
farní zpravodaj / říjen 2015

na něj opět zamíří prstem a zahromuje:
„Kde je Bůh?“
Stejně jako předtím. Pepíček nic neříká. Kněz
vstane, vyleze na stůl a ještě silnějším hlasem
s prstem mířícím Pepíčkovi na nos křičí:
„Kde je Bůh?“
Tentokrát už Pepíčka zachvátí panika a uteče
domů. Doběhne do dětského pokoje a řekne
bráškovi:
„Tentokrát jsme v pěkný rejži!“
„Jak to?“
„Někam se ztratil Bůh a celá čtvrť si myslí, že
jsme ho ukradli my!“
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predstavujeme DVD
MISIE
Film natočený v roce 1986 pod režisérskou taktovkou Rolanda Joffé zachycuje strhující příběh, který bude pro všechny diváky zajímavý
minimálně ze tří důvodů.
Prvním důvodem je rovina historická. Film se
odehrává v Jižní Americe a jeho pozadím je
konflikt mezi Španělskem a Portugalskem o koloniální nadvládu nad Jižní Amerikou. Zatímco
na španělském území mají jezuité možnost budovat své misie a obracet domorodce na víru,
na portugalském území je jejich působení vnímáno jako přílišná překážka pro rozvoj otrocké
práce na plantážích. Po uzavření úmluvy v Madridu v roce 1750 a z ní vyplývajícího posunutí
hranic se řada misií vybudovaných původně
na španělském území dostane na portugalské území, čímž se misie ocitnou v nebezpečí
a hrozí, že je nebude možné ani politicky ani silou zachránit.
Druhým důvodem je rovina zachycující životní
i duchovní profil dvou hlavních postav filmu.
Obchodník s otroky Rodrigo Mendóza (Robert
de Niro) je obávaný pro svou vznětlivou povahu a vynikající šermířské schopnosti. V souboji o ženu zabije svého bratra, ale pozdější
výčitky jej přinutí hledat možnost, jak odčinit
svou vinu. Mendosa se obrací k víře a spolu s jezuity se vydává na nebezpečnou misijní cestu
do nitra jihoamerické džungle po boku zbožného a idealistického kněze otce Gabriela (Jeremy Irons).
Třetím důvodem je způsob zachycení příběhu
kamerou, která atraktivním způsobem zaznamenává překrásné scenérie Jižní Ameriky
(Chris Menges za něj získal oskarové ocenění)

a úchvatná hudba Ennia Morricona (hudba
k tomuto filmu byla v roce 2012 v časopise Variety vyhlášena nejlepší filmovou hudbou všech
dob, a to v žebříčku, který sestavovaly na čtyři
desítky předních světových filmových skladatelů).

Na závěr zbývá jen dodat, že kromě Oskara
(1987) byl film oceněn i Zlatou palmou na festivalu v Cannes (1986), trvá 125 minut a je v anglickém znění s titulky.
DVD je ve farní knihovně.
P. Jindřich Peřina

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 10, říjen 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 listopadového čísla je ve středu 21. října 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence ríjen
1.

Čt

17.30

Za + Františka Baluska, prarodiče a za duše v očistci

2.

Pá

17.30

Za + Zdeňka Žáčka, rodiče i sourozence a za živou rodinu

3.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

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

5.

Po

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar života

8.

Čt

17.00

Za + manžele Hlavičkovy, dvoje rodiče, zetě Františka
a za duše v očistci

9.

Pá

17.30

Za + rodiče Františku a Karla Hábovy, stařenku Marii
a za nemocného bratra

10.

So

17.30

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

11.

Ne

9.00

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

12.

Po

17.30

Za + Františka Pšenčíka, manželku a za živou rodinu Pšenčíkovu
a Hasíkovu

15.

Čt

17.30

Za + Petra a Marii Pečeňovy, za živou i + rodinu a za duše v očistci

16.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Fojtíkovu, Kozubíkovu a za duše v očistci

17.

So

17.30

Za + Ludmilu Hlavičkovou, manžela, rodiče, sourozence, syna, zetě,
ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu

18.

Ne

9.00

Za + rodiče Hegedušovy a celou rodinu Hábovu

19.

Po

17.30

Za + Annu Bartošovou, rodiče, sourozence a za živou rodinu
Turičíkovu a Halovu

22.

Čt

17.30

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

23.

Pá

17.30

Za + Jiřinu a Josefa Zigalovy, syna Františka, rodiče a sourozence
z obou stran a za živou rodinu Zigalovu

24.

So

17.30

Za farníky

25.

Ne

9.00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou
rodinu a za duše v očistci

26.

Po

17.30

Za rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu

29.

Čt

17.30

volné

30.

Pá

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života a za dar
60 let života s prosbou o Boží pomoc do dalších let

31.

So

17.30

Za + rodinu Novozámskou, Tichou a za živou rodinu

