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úvodník
SLOVO ÚVODEM
V ruce už držíme říjnový Zpravodaj. Chtěl bych
na úvod maličko odbočit od toho, co přinesl
a přináší život v naší farnosti, a zmínit se, že nás
čekají krajské volby. Vím, že většina z nás (a já
se k té většině počítám) je už trochu ze všech
těch voleb, které nakonec stejně nepřinesou
žádné zásadní změny, unavená… Nechme stranou, co si kdo představuje pod „zásadními změnami“, mně osobně by stačilo, kdyby politikové
zmírnili svoji chamtivost a touhu po osobním prospěchu a vrátili původní význam slovu

„služba“: aby svoje zvolení pokládali především
za službu veřejnosti.
Teď máme znovu možnost dát hlas – těm, kteří
vás stejně jako mne přesvědčili, nebo těm, kdo
jsou na kandidátkách noví, ale ve svém okolí
jsou známí jako slušní a pracovití lidé.
Proto Vás prosím, nenechme se nalákat na laciné sliby a hledejme ty, kteří mají chuť sloužit
lidem našeho kraje.
A vzhůru do růžencového měsíce října. Ať je
tento Zpravodaj také malým průvodcem změn,
které zase „hýbou“ naší farností.
Josef Rosenberg

Mše sv. na zahájení nového školního roku, při které byly dětem požehnány aktovky.

oznámení
ZÁŘÍ
Ve dnech 28. – 30. 9. přivítá mládež vizovického a holešovského děkanátu v naší farnosti
skupinku Poláků, kteří je hostili na předprogramu SDM 2016 v Łaczniku.
Ve čvrtek 29. 9. se od 20.00 uskuteční děkanátní diskotéka ve Hvozdné. Letos mimořádně
i s polskými mládežníky.
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.
 V sobotu 1. října se uskuteční děkanátní
pouť na Velehrad, odjezd autobusu z náměstí
ve Vizovicích je ve 14 hodin.
V neděli 2. října bude žehnání kříže na Lhotsku.
Čtvrtek 6. října je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 7. října bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
V sobotu 8. října bude při mimořádné mši
svaté v 9 hodin 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 8:00. Prosíme, přivezte na tuto mši svatou své blízké
i nemocné farníky, kteří se nemohou do kostela dopravit sami. V případě potřeby zajištění
odvozu kontaktujte kněze. Po mši jsou všichni
účastníci zváni na společné posezení na faře.
V neděli 9. října bude v kostele od 18 do 19
hodin adorace a poté modlitební společenství
na faře.
 V pátek 14. října proběhne na faře po mši
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svaté setkání rodičů dětí navštěvujících 3. třídu
náboženství.
V sobotu 15. 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.
 V neděli 16. října bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 V neděli 16. října bude Večer chval od 18
hodin.
 V úterý 18. října proběhne KONFERENCE
HOSPITALITY pořádaná Nemocnicí Milosrdných
bratří. V rámci této konference bude mše svatá
mimořádně v 18 hodin. Více viz plakátek.
V neděli 23. října bude v Bratřejově v 10:30
mše svatá, při které se oslavíme 126. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.
V neděli 23. října bude sbírka na misie (Misijní neděle).
Ve středu 26. října se koná od 8,30 do 14,30
na orlovně Prázdninový den pro děti. Cena
35 Kč/dítě.
 Ve čtvrtek 27. října se uskuteční třetí ročník pouti rodin k Panně Marii u Chladné studny
- „Baterkové pouti“. Sejdeme se ve 20:20 na vrcholu kopce Doubrava, resp. u spodního vstupu, a odtud půjdeme pěšky ke kapličce. Tam si
zapálíme svíci a pomodlíme se. Nezapomeňte
si vzít baterku.
V pátek 28. října bude mše sv. v 8 hodin.
 Ze soboty 29. na neděli 30. října končí letní čas. Hodinky si posuneme ze 3 hodin
na 2 hodiny.
Od středy 5. října začíná farní volejbal v tělocvičně ZŠ Vizovice. Hrávat budeme pravidelně každou středu (kromě prázdnin) od 20 hodin. Cena: pracující 50 Kč, studenti 30 Kč. Jste
všichni srdečně zváni.
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CENTRUM PRO RODINU
Každou středu od 15,30
do 16,30 hodin probíhá
na faře v učebně kroužek
Tvořivé dílničky (budeme
vyrábět, malovat, péct atd).
Pro přihlášené děti dle domluvy začíná od října kroužek Flétnička (ještě jsou volná místa).
Každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 probíhá na orlovně Klub ptáčata pro maminky a děti.
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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 23. 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
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
štrúdl přinést v sobotu odpoledne, případně ještě před nedělní
mší svatou, na faru. Nejlépe zabalené např. na papírovém tácku v celofánu po 4 kouskách, pokud to nepůjde, i v celku.
Ve čtvrtek 26. 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. V kanceláři na faře v přízemí (v knihovně) jsme k zastižení vždy v pondělí 8-11,30
a 15-17 hod, ve středu 8-12 hod. Pro další informace přidávám kontakt: Hana Radoňová,
mobil 604 218 211, web http://vizovice.dcpr.
cz/.
www.farnostvizovice.cz

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ŘÍJEN

Abychom se pod ochranou Panny Marie
stávali stále lepšími a milejšími Bohu.
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.
4. a 6. října začne pravidelné setkávání Cvičení rodičů s dětmi. V úterý od 16 hodin
na orlovně se v Orlíčku těšíme na všechny
předškoláčky od 4 do 6 let a ve čtvrtek ve stejném čase a na stejném místě na nejmenší děti
od 1 do 3 let těší cvičitelka Alžběta Doležalová.
Ve starší skupince máme ještě volná místa, rádi
uvítáme nové kamarády a jejich rodiče, kteří by
se k nám chtěli přidat. Náplní cvičení v této skupince bude nově taneční rozcvička, aktivity inspirované biblickými příběhy a jednoduché pohybové a míčové hry.
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na Podzimní vycházku s pouštěním draků, která se
uskuteční v úterý 18. října. Sraz všech účastníků je na náměstí u staré školy v 16 hodin. S sebou si vezměte létajícího draka, sportovní obuv
i oblečení a dobrou náladu. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Pozvánka
k obnovenému křížku na Lhotsku
Před sto lety manželé Sekulovi postavili
na poděkování křížek nad obcí Lhotsko. Křížek i dnes stojí na svém místě. Najdete ho
farní zpravodaj / říjen 2016

uprostřed polí, jižně od středu obce pod vrcholem kopce, kousek od turistické značky. Je
od něj rozhled nejen na Vizovicko, ale i na vrcholky Hostýnských vrchů.
V posledních letech byl již ve značně sešlém
stavu, jeho sklon vyvolával obavy, že se zřítí.
Když jsme objevili možnost získat finanční
prostředky na kulturní dědictví venkova z Ministerstva zemědělství, oslovili jsme majitele
křížku paní Jarmilu Špaňhelovou a pana Josefa Pechála. Oni s tímto záměrem souhlasili i přesto, že je tato oprava bude stát nemalé
finanční prostředky. Podali jsme tedy žádost,
která byla úspěšná, a projekt získal 70% dotaci z celkové částky – skoro 117 000 Kč, celkové
výdaje projektu jsou asi 130 000 Kč.
Od jara až do konce září se na tomto křížku pracovalo. Byl zcela demontován a menší poškozené části byly odvezeny do ateliéru
restaurátora. Na křížku pracovali restaurátoři Petr Vyoral, Pavla Hradilová a Leona Kubešová. Velké části byly restaurovány na místě.
Celý základ byl odbagrován a znovu vybetonován na nezámrznou hloubku. Na nově založeném základě byl umístěn restaurovaný
kříž. Křížek bude také nově chráněn umělecky
zpracovanou mřížkou od pana Pavla Mačka.
Protože každé dobré dílo si zaslouží poděkování, dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
mši svatou a požehnání obnoveného křížku
v neděli 2. října od 14:30. Hlavním celebrantem bude vizovický pan farář a děkan Josef
Rosenberg. Poutníci se budou moci také občerstvit. V případě nepříznivého počasí se
mše svatá a žehnání přesunou na jiný vhodný termín.
Orel jednota Vizovice, farnost Vizovice,
Petr Žůrek
INFORMACE EKONOMICKÉ RADY
Na programu setkání ekonomické rady byly
dvě důležité akce, které stojí před naší farností.
Zaprvé jde o dokončení opravy chodníků
/4

a schodišť pod kostelem. Jedná se o třetí a poslední etapu, která by měla proběhnout v nejbližší době opět s finanční podporou města.
Půjde především o opravu schodiště spojujícího městský chodník s novým chodníkem
ke kostelu a opravu přilehlé opěrné zídky. Ta
bude, vzhledem k výši nákladů, opravena jen
v místě přiléhajícím k novému schodišti. Dále
bude opraven chodník od tohoto nového schodiště směrem k budově fary.
Jako druhá byla diskutována budoucnost hospodářských budov ve farním dvoře. Ty jsou celkově ve zhoršeném technickém stavu. Především stodola, která je v nejvyšším místě dvora,
a rovněž i přilehlý přístřešek již začínají ohrožovat
své okolí. Přivolaný statik posoudil jejich technický stav a na základě jeho vyjádření byl následně
zajištěn na obě stavby demoliční výměr.
Dle vyjádření orgánů památkové péče bude
možno na místě vzniklém po demolici postavit

případně objekt, který bude respektovat půdorys a výšku původních staveb.
Byla probírána možnost postavit zde budovu
komunitního centra, které by umožnilo rozvinout, ve spolupráci s Charitou, sociální aktivity farnosti ke svému okolí, stejně jako soustředit zde zázemí pro sídlo děkanátu, o což usiluje
Otec arcibiskup Jan. Samozřejmě i farnost by
získala prostor, který by mohla využívat dle
svých potřeb.
Vzhledem k finanční náročnosti takového projektu však bylo konstatováno, že by jej bylo
možno realizovat jen na základě získaných dotačních titulů, aby farnost nebyla tímto projektem zatížena nad své možnosti. Současně bylo
navrženo, že součástí takového projektu by
mělo být i pořízení energetického zdroje, který by řešil efektivní vytápění jak uvedeného komunitního centra, tak i kostela a budovy fary.
Členové ER

charita
JAK MŮŽEME PŘÍJEMNĚ
PROŽÍVAT STÁŘÍ?
Třeba v Domovince – centru denních služeb pro
seniory Charity Zlín. Tato sociální služba nabízí
pro seniory se sníženou soběstačností od 65 let
věku v pracovní dny od 7 – 15 h péči, ale hlavně společnost vrstevníků a aktivizaci schopností. Snažíme se, aby se zpomalilo zhoršování pohybových i myšlenkových schopností a aby se
cvičily schopnosti dosavadní. Samota, zvláště po ovdovění, je však to nejtěžší, co většina
seniorů prožívá. A to, i když rodina pomáhá
a často svého rodiče navštěvuje. Díky pohybovému omezení, je senior nucen prožívat větší část dne ve svém bytě či domě, zatímco jeho
blízcí jsou v zaměstnání. V Domovince se především zaměřujeme na aktivizaci schopností, udržení pohyblivosti formou rozvoje jemné a hrubé
motoriky. Zařazujeme různé rukodělné činnosti
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a výtvarné techniky, tradiční i nové, se kterými se setkávají senioři poprvé. V rámci tradic
a zvyků, kdy vycházíme z kalendářního roku
a ročních období, jsou oblíbené vzpomínkové
aktivity, tzv. reminiscence, a zařazování tradičních činností. Nezapomínáme ani na podněty
www.farnostvizovice.cz

hudební a zrakové. Navštěvujeme výstavy, filmový klub seniorů, divadlo, ale i místa, která
se v průběhu času změnila, ale mají svou historii. Zveme k nám zajímavé osobnosti na besedy i rodiče s dětmi na mezigenerační setkávání. Díky naší službě mohou senioři setrvávat
ve svém domácím prostředí i při snížené soběstačnosti. Domovinka evokuje domácí prostředí, které se snažíme vytvářet, a vzhledem k plné
kapacitě a zájmu o naši službu, se nám to snad

i daří. Proto neváhejte a přijďte se s naší
službou seznámit a s
předstihem se zapsat
do pořadníku.
Michaela Blahová,
vedoucí Domovinky
– centra denních služeb pro seniory
Charity Zlín

blahoprání
6. října slaví 46. 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.

pastyrsky list
U příležitosti zahájení nového školního
roku 2016/2017 se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem
arcibiskup Jan Graubner.
PASTÝŘSKÝ LIST
K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016
Drazí bratři a sestry,
milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať
naplní srdce každého z Vás, zvláště pak dětí
a mládeže, kteří začínají nový školní rok. Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku
v našich rodinách. Předcházely však prázdniny,
které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku
a načerpání nových sil i upevnění vztahů
v rodině díky společným zážitkům. Láska projevená druhým snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projefarní zpravodaj / říjen 2016

vit uznání či jen tiše doprovázet nebo nést kříž
druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují Vaše děti.
Blahopřeji všem, kterým se to aspoň trochu
daří, a děkuji všem, kteří se o to snaží. Děkuji
všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny, nebo se ji snaží
udržet. Děkuji všem rodinám, které mají tak
široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc. Zároveň prosím mladší zdravé rodiny, aby měly
dost odvahy rozšířit srdce pro přijetí dalších
dětí, a vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží
pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru
a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou
pomocí.
Dovolte však, prosím, abych vedle přání k za/6

čátku školního roku se Vám svěřil i s jednou
ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část
z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte
někdo slíbil, že je vychová a vyučí ve víře. Slib
před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme
děti zavázali ke křesťanskému životu. Když
je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky
do náboženství měly být podány před prázd-

ninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti
mimořádně aspoň nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily.
Všechny školy – i střední a učňovské – mají
povinnost zajistit výuku náboženství, když se
přihlásí aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky
na každé faře.
Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují
příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním
společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet
při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu
a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat
si navzájem lásku Ducha Svatého?
Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potře/7

bujeme pokání a odpuštění. Kardinál Dolan
v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal na jejich
tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se
brali, řekl nám kněz, že každý večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele,
pomodlit se spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení
či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž
bychom si řekli „promiň“, když mezi námi něco
skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale
toto jsme dodrželi.“
Jak jednoduché! V manželství není důležité,
kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že
on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha.
Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale
ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co
druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí,
nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí
druhého novýma očima jako očištěného.
Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny
a naučte to i Vaše děti. Zachráníte svou rodinu
před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte
lásku domova, na kterou mají právo, a budete
z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu. Skvělé zkušenosti by nám
mohli vyprávět rodiče, kteří své děti svěřili,
zasvětili Bohu rukama Panny Marie, kteří je
ve svém srdci přinášeli na mši svatou už od početí, nebo tehdy, kdy se v dospívání od Boha
vzdalovali. Bůh je nezklamal a Panna Maria se
ukázala jako dobrá matka a mocná přímluvkyně, jako spolehlivá průvodkyně na cestách
i pro ty, kteří bloudili.
Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce milosrdenství,
a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve Vašich srdcích a v celých
rodinách.
Váš arcibiskup Jan
www.farnostvizovice.cz

aktuální téma
PRVNÍ PÁTKY V MĚSÍCI – PROJEV ÚCTY
K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU
Projevy úcty k Nejsvětějšímu Srdci se začaly
objevovat ve výraznější míře ve středověku,
později zesílily s příchodem jezuitů v 16. století a zejména ve století následujícím. Zásluhu
na tom mají sv. Jan Eudes (1601-1680; r. 1672
poprvé slavil svátek ke cti Ježíšova Srdce)
a především sv. Markéta Marie Alacoque
(1647-1690), francouzská mystička a řeholnice
kongregace sester Navštívení Panny Marie (vizitantek). Ta měla v 70. letech 17. století několikerá vidění, při nichž se jí zjevil Ježíš, ukázal
jí své srdce a žádal o úctu k tomuto symbolu
lásky a slitovnosti, vyzýval k jejímu šíření a přislíbil dary a milosti těm, kdo tak budou činit.
Těchto přislíbení bylo celkem dvanáct (byla
popsána v Markétiných dopisech; jejich pořadí i formulace se v různých zdrojích může
mírně lišit). Jsou následující:
• Budu je těšit ve všech útrapách
a protivenstvích.
• Budu žehnat všem jejich pracím
a činnostem.
• Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
• Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvláště v hodině
smrti.
• Hříšníci naleznou v mém Srdci
pramen a nekonečné moře milosrdenství.
• Duše vlažné se stanou horlivými.
• Horliví dospějí k dokonalosti.
• Kněžím dám milost přivést k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
• Rodinám uctívajícím mé Srdce
dám pokoj a mír.
• Budu žehnat všem místům, v nichž bude
vystaven a uctíván obraz mého Srdce.
• Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou
farní zpravodaj / říjen 2016

navždy v mém Srdci.
• Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek
půjdou k svatému přijímání, dám milost, že
vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou
ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.
Pokud jde o poslední zaslíbení, těchto devět
pátků by mělo být spojeno se svátostí smíření,
přičemž její přijetí může první pátek předcházet nebo proběhnout až po něm. Doporučuje
se ale, aby interval nepřesáhl dva týdny, jestliže tak učiníme dříve, a ne více než týden potom.
Nejvýraznějším projevem úcty k srdci Ježíšovu
je každoroční svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, o jehož ustanovení usilovala již zmíněná sv. Markéta Marie Alacoque. Došlo však
k tomu až po její smrti. Nejdříve jej r. 1765 pa-

pež Klement XIII. povolil, závazným pro celou
církev jej pak ustanovil r. 1856 papež Pius IX.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bývá
třetí pátek po letnicích.
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ohlédnutí

Prázdninové dny II. Centra pro rodinu, 26.10. se opět setkáme na Orlovně.

církevní humor
Farář oznamuje shromáždění věřících:
„Drazí věřící, mám pro vás jednu dobrou zprávu
a jednu špatnou. Dobrá zpráva je, že máme dost

peněz na stavbu nového kostela. Špatná zpráva
je, že jsou ještě všechny ve vašich peněženkách.“

svetec mesíce
TEREZIE Z AVILY
(též zvaná Terezie od Ježíše či Veliká – řeholnice, mystička, reformátorka karmelitánského řádu, učitelka církve; patronka
Španělska, španělských spisovatelů, všech
karmelitánských společenství, v duchovní
nouzi, za milost moci se modlit; svátek slaven 15. října)
Bývá označována za jednu z největších žen katolické církve a největší mystičku všech dob.
Zároveň jde o první ženu, která se stala učitelkou církve. Narodila se r. 1515, její vlastní jméno
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bylo Teresa de Cepeda y Ahumada. Od svých
11 sourozenců se lišila svým výrazným temperamentem a výbušnější povahou, přesto ji – jak
sama uvádí – otec miloval nejvíce. Když byla
ještě dítě, uchvátily ji zprávy o křesťanských
mučednících, a s jedním z bratrů dokonce
utekla z domu, aby zemřela za Krista mezi muslimy. Našli ji ale a přivedli zpět. Jako dospívající prožila těžký otřes způsobený matčinou
smrtí a v zoufalství se zasvětila Matce Boží. Byla
poslána na výchovu do kláštera augustiánek
v rodném městě, zdravotní potíže ji ale donutily
www.farnostvizovice.cz

z kláštera odejít. Nějakou dobu žila u otce, nakonec ve 20 – přes jeho odpor – vstoupila do karmelitánského kláštera Vtělení, rovněž v Avile.
Krátce po vykonání slibů vážně onemocněla
a došlo u ní k prvním chvílím setkání a splynutí
s Bohem. Její okolí vnímalo tyto stavy rozporuplně a pocity odmítání a zášti zažila i v klášteře
samotném. Mučily ji pocity úzkosti a nejistoty,
zdali to, co zakouší, nejsou ďábelská mámení
a pokušení. Teprve sv. František Borgia a hlavně
sv. Petr z Alkantary ji definitivně ujistili, že vize
pocházejí od Boha, ne od ďábla. Obraz pekla,
který jí Bůh ukázal r. 1560 (zážitek je popsán
i v jejím Životě) jí pak hluboce otřásl a utvrdil
ji v rozhodnutí usilovat o dokonalejší křesťanský život i ve snaze zpřísnit stanovy karmelitánského řádu. Tehdy musela snášet nejvíce útoků
těch řeholnic, které změnám nepřály. Za podpory představených byla ale reforma schválena a r. 1562 se v Avile zrodil první klášter bosých karmelitek. Pro myšlenku reformy se jí
navíc podařilo získat Jana od Kříže (1542–1591;
vlastně Juan de Yepes y Alvarez), karmelitána
a dalšího význačného španělského mystika, budoucího světce a učitele církve, jenž zreformoval mužskou větev řádu. Společně založili kolem 30 klášterů (popsáno v Knize o zakládání).
Ještě dalších 20 let žila Terezie se stálými zdravotními potížemi, v neustálém psychickém vypětí spojeném s extatickými stavy, prací pro řád
i nepochopením a odporem mnohých. 4. října
1582 pak přišla chvíle, po které vroucně toužila
celý svůj život a o níž píše v jedné ze svých básní
takto:„Živote, co mohu, rci, / Bohu kromě tebe
dát? / Odevzdána bez výhrad, jenom Jemu patřit chci, / nejdražšímu milenci, / kéž s ním smrtí
brzy splynu: / touhou zemřít mřu a hynu.“ Stalo
se tak během vizitace v Albě de Tormes (blízko
Salamanky), kde je i pohřbena.
Blahoslavena byla r. 1614, svatořečena o 8 let
později. V září 1970 ji prohlásil Pavel VI. učitelkou církve. Z dosavadního počtu 36 nositelů tohoto titulu jsou jen 4 ženy.
farní zpravodaj / říjen 2016

Terezie je také spojována s tzv. Pražským jezulátkem, soškou v kostele Panny Marie Vítězné
na Malé Straně. Soška pochází ze Španělska,
přímá souvislost s Terezií ale není historicky potvrzena.
Vysoce ceněno je i její literární dílo, popisující
s velkou přesností i uměleckou silou její extatické stavy a cestu k Bohu. Jde především
o prózu, jeden z vrcholů španělské barokní literatury Hrad v nitru (1577, kniha o modlitbě),
Život, Cesta k dokonalosti (obě napsané před

1567), Kniha o zakládání (posmrtně, 1610)). Poezie představuje jen zlomek díla, je však stejně
vysoce ceněna.
Nově přeložil Tereziina prozaická díla do češtiny
Josef Koláček SJ. Ukázky z její poezie přinesla
antologie Kéž hoří popel můj (MF 1967).
PhDr. Miroslav Jaroščák
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knižní tipy
P. STANISLAV DUBINA
– DOBRÝ A VĚRNÝ SLUŽEBNÍK BOŽÍ
(knihu v roce 2016 vydala Římskokatolická farnost Kozlovice, 54 stran)
Pod tímto titulem vydal farář z Ostravy-Svinova Jan Larisch publikaci o životě i veřejném působení katolického kněze Stanislava
Dubiny (1906-1986). Vyšla v edici Osobnosti
ostravsko-opavské diecéze, která zatím přinesla 8 titulů, přičemž 5 z nich napsal právě
Jan Larisch. Neměli jsme možnost srovnání
s ostatními publikacemi řady, ale brožura o
P. Dubinovi je napsaná s velkou péčí, podložená archivním výzkumem, s ukázkami dobových pramenů soukromých i veřejných, které
zdařile dokreslují dobu, v níž tento kněz žil.
Práce je rozdělena do krátkých kapitol a podává přehled o všech podstatných momentech jeho života včetně zatčení a pobytu v komunistických žalářích mezi léty 1950 až 1955.
Kruté věznění mu výrazně podlomilo zdraví
a znemožnilo kněžské působení, později vedlo
k jeho předčasnému odchodu do penze. Název edice přirozeně nemusí zcela přesně odrážet všechna místa spojená s danou osobností.
P. Dubinu kněžská služba zavedla i na Zlínsko:
od r. 1958 do r. 1965 do Želechovic a mezi léty
1965 a 1974 do našeho města. Působení ve Vizovicích je věnována samostatná kapitola, kterou si jistě se zájmem přečtou zejména pamětníci. Z celé knihy vystupuje Dubinova víra,
statečnost, pevný charakter i jeho lidskost (viz
kapitola Charakteristika osobnosti). Nechybí
ani velmi silný moment – modlitba za tohoto
„neobyčejně obyčejného“ katolického kněze,
který měl schopnost konat dobro „zde a nyní“,

jak píše v úvodu biskup František Václav Lobkowitz.
Ve vkusně upravené brožuře nechybí stručný
přehled hlavních událostí Dubinova života, fotografické přílohy a bibliografický oddíl.
Tato práce tak velmi vhodně doplňuje dvě publikace vydané už dříve: Dějiny zlínské farnosti
a farností okolních (autor P. Arnošt Červinka,
vydal Ing. Pavel Džavík ve Zlíně r. 1991) a Farnost Vizovice (autor Josef Pala, vydala Římskokatolická farnost Vizovice v r. 2008).
Publikaci si můžete zakoupit v zákristii v kostele ve Vizovicích za 20 Kč.

Farní zpravodaj, ročník XV, číslo 10, říjen 2016. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka říjnového čísla je 20. září 2016. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.
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intence ríjen
1.

So

VELEHRAD: Děkanátní pouť za obnovu rodin

2.

Ne

9.00

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

3.

Po

17.30

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

6.

Čt

17.30

Za + rodiče Hlavičkovy, zetě Františka, za živou rodinu
a za duše v očistci
Panna Maria Růžencová
Za + Jiřinu a Josefa Zigalovy, syna Františka, rodiče a sourozence
z obou stran a za živou rodinu Zigalovu

7.

Pá

17.30

8.

So

17.30 Za živé a + členy společenství živého růžence

9.

Ne

9.00

Za farníky

10.

Po

17.30

Za + rodiče Anastázii a Augustýna Tomíkovy a za požehnání
pro živou rodinu

13.

Čt

17.30 Na poděkování Pánu Bohu za všechno čím mě obdaroval

14.

Pá

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

15.

So

17.30

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

16.

Ne

9.00

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

17.

Po

17.30 Za + rodinu Lednickou, za + Zdeňka Vaculíka a živou rodinu

20.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Čečkovu

21.

Pá

17.30

22.

So

17.30 Za farníky

23.

Ne

9.00

24.

Po

17.30 Za + rodiče a příbuzné z obou stran rodiny Vyoralovy a Ševčíkovy

27.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Kořenkovu a Konvalinovu

Na poděkování za dar života s prosbou o pomoc a ochranu
do dalších let a za celou živou a + rodinu
Za + rodiče a za živou rodinu Hábovu a Hegedušovu

Svátek sv. Šimona a Judy
28.

Pá

17.30 volné

29.

So

17.30 Za + manžele Novozámské, rodinu Tichou a za živou rodinu

30.

Ne

9.00

31.

Po

17.30 volné

Na poděkování Pánu Bohu za 40 let společného života, s prosbou
o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

