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úvodník
BISKUPSKÁ SYNODA O RODINĚ
V neděli 25. října slavnostní mší svatou ukončil
papež František biskupskou synodu o rodině,
která se konala ve Vatikánu od 4. října. Závěrečná zpráva, která byla o den dříve schválena
synodními otci, končí modlitbou k Svaté rodině
a těmito slovy: „Přejeme si, aby ovoce této práce,
nyní odevzdané do rukou Nástupce sv. Petra, při-

neslo naději a radost všem rodinám na světě, nabídlo orientaci pastýřům a pastoračním pracovníkům a dalo impuls dílu evangelizace. V závěru
této zprávy pokorně žádáme Svatého otce, aby
zvážil vhodnost předložení dokumentu o rodině,
aby tak v ní, domácí církvi, stále více zářil Kristus,
světlo světa.“
Celý text, který je předložen papeži jako poradní hlas, shrnuje v 94 bodech výsledky synodní práce týkající se např. chudoby v rodině,
stáří, formace citového života, Božího plánu

s rodinou, obtížných rodinných situací, vztahu
církve a rodiny nebo rodinné spirituality.
Jak uvedl vatikánský tiskový mluvčí Federico
Lombardi, text je „mimořádně bohatý a hutný
a také dobře vyvážený a organizovaný“. Podle papeže Františka nedává vyčerpávající odpovědi
na veškeré situace, avšak staví rodinu i s jejími
obtížemi do světla evangelia. Dokument kopíruje tři sekce tzv. přípravného textu k synodě
- tedy naslouchání současné situaci rodin, pohled na Boží plán s rodinou a hledání odpovědi
na aktuální výzvy - avšak oproti původnímu Instrumentu laboris doznal výrazných změn.
Rodina a pastorační doprovázení
Text plně potvrzuje církevní učení o nerozlučitelnosti manželství. V Kristu se však spojuje
pravda s milosrdenstvím. Odtud výzva přijímat
všechny, kdo jsou zranění.
Součástí dokumentu je proto tzv. „umění doprovázet“. Církev cítí jako naléhavou potřebu
pomoci pokřtěným objevit Boží milost, která
působí v jejich životech - a to i v obtížných situacích - aby je přivedla k plnosti svátosti manželství. „Synoda oceňuje a povzbuzuje rodiny, které
ctí krásu křesťanského manželství. Současně chce
podporovat pastorační rozlišování situací, v nichž
přijetí tohoto daru je jen stěží doceněné nebo je
různými způsoby poškozené. Je velkou zodpovědností udržet s těmito lidmi pastorační dialog,
aby se jim umožnilo zrání k opravdové otevřenosti
evangeliu manželství a rodiny ve své plnosti,“ píší
synodní otcové.
Podle dokumentu je vhodné jasně předkládat

poselství evangelia a současně zachytit pozitivní prvky v těch situacích, jež tomu ještě plně
neodpovídají. To se týká například přístupu k lidem, kteří spolu žijí bez sňatku. Konstruktivní
přístup může tyto situace proměnit na cestu
obrácení k plnosti manželství. Doprovázení je
potřebné také u lidí, jejichž manželství se rozpadlo, nebo kde manželé prochází krizí.
Situace lidí rozvedených,
kteří žijí v novém sňatku
Rozvedení lidé, kteří uzavřeli nový civilní sňatek, mají být více integrováni do křesťanských
společenství, aby „nejen věděli, že patří do Kristova těla, jímž je církev, ale měli s tím také radostnou a plodnou zkušenost“. „Nejen že se nesmí cítit
jako exkomunikovaní, ale musí jim být také umožněno žít a zrát jako živé údy církve, kterou vnímají
jako matku, jež je vždy přijímá, s láskou se jich
ujímá a povzbuzuje je na cestě evangelia.“
Ačkoliv závěrečný text biskupské synody výslovně nehovoří o možnosti svatého přijímání
u rozvedených a znovu sezdaných lidí, jeho klíčovým pojmem v přístupu k lidem v obtížných
situacích je „rozlišování“. Prohlubují se přitom
slova sv. Jana Pavla II., podle kterého je například rozdíl mezi těmi, kdo se všemi silami snažili manželství zachránit, a těmi, kdo je vědomě
zničili. Dokument proto nabízí některá kritéria
rozlišování.
I když zůstávají objektivní principy stále platné,
subjektivně je také někdy zodpovědnost člověka za vzniklou situaci umenšená nebo dokonce žádná. Úlohou kněží je proto doprovázet ty, kdo mají zájem o rozlišování, podle učení
církve a pokynů biskupa.
Cílem tohoto doprovázení je pomoci všem věřícím, aby si uvědomili svou situaci před Bohem
a nalezli cestu „k plnější účasti na životě církve“.
„Rozhovor s knězem, ve vnitřním fóru (tj. vnitřní
oblast svědomí - pozn. red.), pomáhá v utvoření
správného úsudku o tom, co brání možnosti plnější účasti na životě církve a o krocích, které tomu
mohou napomoci,“ píší synodní otcové.
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Právě odstavec o rozlišování (č. 85) prošel dvoutřetinovou většinou jen těsně - 178 hlasy, přičemž potřebných bylo minimálně 177.
Osoby s homosexuální orientací
Tématu homosexuality se závěrečný dokument
věnuje především z optiky rodin, uvnitř kterých žije člověk s homosexuální orientací. Po-

stojem církve vůči těmto lidem musí být postoj
Krista, který se v lásce daroval za každého bez
výjimky. Synodní otcové uvádí, že každý člověk, nezávisle na své orientaci, má být respektován ve své důstojnosti a přijat s úctou a péčí,
jež „se vyhne jakékoliv známce nespravedlivé diskriminace“. Rodinám, v nichž žijí lidé s homosexuální orientací, má být věnována zvláštní pastorační péče.
Současně text opakuje, že „neexistuje žádný základ pro připodobňování nebo vytváření analogií, ani vzdálených, mezi homosexuálními svazky
a Božím plánem s manželstvím a rodinou“. Pro
synodu je nepřípustné, aby místní církve čelily
v této oblasti nějakému nátlaku, stejně jako
je nepřijatelné, aby mezinárodní organizace
podmiňovaly pomoc chudým zemím přijetím
těchto zákonů.
Jak uvedl kardinál Christoph Schönborn, fakt,
že se závěrečný dokument nevěnuje tomuto tématu obsáhleji, odráží různou citlivost, kterou
vůči tématu mají biskupové z různých kultur.
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Další témata
Biskupové se však nevěnovali jen zmíněným tématům. V dokumentu je možné nalézt také analýzu současné společnosti ve vztahu k rodinám,
otázku chudoby nebo vliv práce na rodinný život. Text se věnuje také smíšeným manželstvím.
Podle synodních otců je nutné posílit přípravu
na manželství, především pro mladé, kteří ztrácí
odvahu. Účastníci setkání píší také o vztahu
rodiny a zasvěceného života nebo o výchově
v oblasti sexuality a tělesnosti.

Synoda dále podtrhuje posvátnost lidského života od početí až do přirozené smrti a varuje
před nebezpečím, které ohrožují rodinu, jakými
jsou interrupce a eutanázie.
Podstatná část dokumentu je věnovaná potřebě změny jazyka církve, aby při svém hlásání
evangelia skutečně odpovídala na hluboké lidské potřeby.
Tiskové středisko ČBK
(převzato z webu http://tisk.cirkev.cz)

oznámení
LISTOPAD
V neděli 1. listopadu na slavnost Všech svatých bude mše svatá v 9 hodin. Ve stejný den
bude v 15 hodin v kostele pobožnost za zemřelé, kterou zakončíme průvodem na hřbitov.
 V pondělí 2. listopadu je Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude
v 17:30.
Čtvrtek 5. listopadu je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
Na první pátek 6. listopadu bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
Sobota 7. listopadu je výročním dnem převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem (1992).
V neděli 8. listopadu bude v 10:30 v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově slavit otec biskup Josef Hrdlička mši svatou spojenou s udílením svátosti biřmování.
V neděli 9. listopadu bude v kostele od 17
do 18 hodin příležitost k soukromé adoraci.
 V neděli 15. listopadu se koná sbírka
na Charitu.
 Ve čtvrtek 19. listopadu se koná na faře
v 18:15 setkání pastorační rady farnosti (oproti původně plánovanému termínu je posunuto
o týden).
 V sobotu 21. listopadu bude v kostele
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sv. Josefa v Lukově od 14 hodin Setkání schol vizovického děkanátu.
V neděli 22. listopadu se na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 V neděli 22. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti.
 V neděli 22. listopadu bude promítat Kinokavárna ve Vizovicích v 17:00 a v 19:30 film
Příběh Marie.
V pátek 27. listopadu proběhne při mši svaté pro děti a mládež předání Kancionálů dětem, které příští rok přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 V sobotu 28. listopadu pořádají animátoři
mládeže na orlovně ve Vizovicích Církevní silvestr. Čas začátku a přesný program naleznete
na plakátku.
V neděli 29. listopadu začne nový církevní
rok. O nedělích se budou číst texty dle liturgického roku C. Ve všedních dnech první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu.
Zápis úmyslů mší svatých na rok 2016 se
bude konat v sobotu 28. listopadu od 13 hodin do začátku mše svaté a v neděli 29. listopadu po mši svaté v sakristii kostela.

www.farnostvizovice.cz

PRODEJ KALENDÁŘÚ
V sakristii máte stejně jako v předchozích letech
možnost zakoupit si kalendáře na příští rok.
V nabídce jsou kalendáře stolní, nástěnné i ke
čtení. Kalendáře budou v nabídce do 13. prosince.
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 pro
maminky na mateřské dovolené a jejich děti
na orlovně KLUB PTÁČATA.
V listopadu ukončíme kurz PŘIROZENÉHO
PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ.
Na prosinec připravujeme ve spolupráci se
ZUŠ Vizovice ADVENTNÍ ZASTAVENÍ S HUDBOU
A ZPĚVEM.
Na druhý prosincový víkend plánujeme DUCHOVNÍ OBNOVU.
Všechny další informace jsou na nástěnce CPR
pod věží kostela nebo na našem webu.
OREL VIZOVICE
V neděli 18. října se
ve Vizovicích uskutečnila programová konference župy Velehradské
za účasti zástupců z desíti jednot. Účastníci se zamýšleli nad prací v jednotách i v župě.
Na všech úrovních máme co zlepšovat. Jedním z návrhů bylo uspořádat zajímavé přednášky pro mladé v jednotách a farnostech. I u nás
proběhnou dva klubové večery. Jedním z témat
bude „Víra v 21. století“. Přednášejícími budou
Mgr. Petr Žůrek S.T.D. a P. Josef Čunek. Datum
i čas přednášek budou v předstihu zveřejněny.
Na obě přednášky jste už nyní srdečně zváni.
Zdeněk Adamuška
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
PRO DUŠE V OČISTCI
Odpoledne o slavnosti Všech svatých (1. 11.)
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a celý den na Dušičky (2. 11.) je možné při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče
náš a Věřím v Boha.
Od 1. do 8. listopadu po splnění tří obvyklých
podmínek je možno denně získat plnomocné
odpustky, navštíví-li věřící hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Svátost
smíření není nutno vykonat každý den. Je však
třeba trvalé odmítnutí jakékoliv náklonnosti
ke hříchu. Svaté přijímání a modlitba na úmysl
papeže jsou nutné každý den.
MŠE SVATÁ VE ZLÍNĚ
Ve čtvrtek 12. listopadu bude ve Zlíně na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů v 9 hodin mše svatá, která bude obětována za zemřelé kněze děkanátu Vizovice
a Zlín. Mši svatou bude sloužit otec arcibiskup
Jan Graubner.
ŠÁTKY PRO PORADNU
Dne 13. listopadu se uskuteční od 10 do 17
hodin v prostorách zlínské poradny pro ženy
a dívky charitativní akce nazvaná „Šátky pro poradnu“. Zváni jsou srdečně všichni, kteří chtějí
udělat radost sobě nebo svým blízkým a známým malým dárkem a zároveň přispět drobnou částkou na dobrou věc.
Do 10. listopadu probíhá každý všední den v časech od 9 do 16 hodin sběr šátků a šál od všech
dobrovolných dárců. Šátky a šály mohou lidé
nosit přímo pracovnicím poradny v budově Regina na ulici Divadelní 6, nebo je v případě jejich nepřítomnosti zanechat ve sběrné schránce před dveřmi poradny, která je pro tyto účely
viditelně označena.
Výtěžek z akce bude věnován na podporu
činnosti Poradny pro ženy a dívky Zlín, která
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od svého založení v roce 1992 pomáhá rodinám, ženám i dívkám v obtížných životních situacích. Mezi její služby patří například odborné sociální poradenství, pomoc a podpora při
vztahových problémech, materiální pomoc potřebným maminkám nebo preventivní programy na ZŠ a SŠ. Více informací na: www.poradnazlin.webnode.cz, Facebook: Šátky pro poradnu
Vlasta Slováčková
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LISTOPAD
Aby víra každého z nás byla láskyplnou
odpovědí na Boží volání.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VIR
O víkendu od 27. do 29. listopadu se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu
povede P. Jiří Kaňa, farář v Blansku. Informace
a přihlášky je možné získat na webové adrese
http://www.knezskyseminar.cz/vir
TEE-PEE – PROGRAM PRO MLÁDEŽ
V RAJNOCHOVICÍCH
Po pozitivní zkušenosti z loňského školního roku otevíráme na Přístavu v Rajnochovicích další ročník programu pro mládež ve věku
13 až 15 let pod názvem Tee-Pee. Tato akce je
konkrétní odpovědí na požadavky pastorační
péče právě o tuto věkovou skupinu a zároveň
je určena pro ty, kdo mají zájem o Kurz Animátor a ještě na to nemají požadovaný věk. Cílem
je zakořenění v Kristu na základě biblických katechezí, objevování života modlitby a svátostí, diskuzí a prožitého společenství včetně her
a zábavy. Program obsahuje 4 víkendy a první proběhne ve dnech 11. až 13. prosince. Tuto
akci pořádá Centrum pro mládež Olomouc. Více
informací a kontakty naleznete na webových
stránkách www.ado.cz/mladez
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PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY
Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli 13. prosince na mši svatou v bazilice
na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou
i příbuzní a přátelé těchto rodin. Začátek je v 15
hodin, setkání zahrnuje mši svatou za tyto děti
a jejich rodiny a jednoduchý doprovodný program, včetně společného setkání a sdílení se
po mši svaté. Prosíme účastníky, aby si s sebou
přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud
chtějí, i fotografii dítěte. Bližší informace www.
rodinnyzivot.cz, kontaktní osoba: Marcela Řezníčková nebo Alena Večeřová, tel 587 405 2501, reznickova@arcibol.cz a vecerova@arcibol.cz
KURZ PRO VEDOUCÍ SCHÓL
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, Centrum pro mládež a Centrum
pro školy Arcibiskupství olomouckého pořádají Kurz pro vedoucí schól, který je reakcí na dokument ČBK „Soubor doporučení pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště
ve vztahu k mládeži“. Místo konání: Konzervatoř
EA, Wurmova 13, Olomouc; Velký sál kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc.
Termíny: 16. 1. • 20. 2. • 16. 4. • 21. 5. • 11. 6. 2016
v čase od 9 do 16 hodin
Zveme vedoucí schól a jiných hudebních těles,
která hrají při liturgii, do kurzu, který je naučí co
a kdy hrát, které písně jsou vhodné ke mši svaté,
jaká hudební aranžmá jsou k Bohu povznášející
pro všechny účastníky liturgie. Uvede je do zpěvu responsoriálních žalmů, ordinárií. Seznámí je
se základy liturgiky, které využijí při hraní k oslavě Boží. Kurz je organizován v rámci vzdělávání
varhaníků, tj. o sobotách jednou za měsíc.
Mgr. Zdislava Vyvozilová
NALÉHAVÁ PROSBA
Před několika dny přišla na farní email prosba
paní Hany Wolkerové, kterou s jejím souhlasem touto cestou zveřejňuji.
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Dobrý den, pane faráři, obracím se na Vás s velkou prosbou. Manžel Vlastimil Wolker je umístěn v sanatoriu Topas ve Vizovicích. Hledám pro
manžela jednoho či více dobrovolníků, kdo by
pro něj přišel a šel s ním na vycházku i mimo
areál zařízení. Manžel je věřící, má 39 roků, je po
úrazu hlavy (vlastní průkaz ZTP), má poúrazovou epilepsii, ale chodí sám bez pomoci a bez
kompenzačních pomůcek. Protože se však hůře
orientuje v prostoru a čase, potřebuje doprovod. Má rád delší procházky a mimo to je také
velký fanda hokeje. To je jeho smysl života.
Budu vděčná, pokud se najde ochotný dobrovolník či dobrovolníci, co by manžela občas
navštívili, šli s ním na procházku i mimo areál, případně ho občas vzali na hokej do Zlí-

na - vstupné i cestu bych samozřejmě uhradila. Velmi rád uvítá i doprovod na mši svatou. Jde
o naplněný čas a manželův mladý život. Vlastimil
je velmi přizpůsobivý, hodný a vděčný člověk.
Většinu z toho, co měl a má manžel rád, sanatorium neumožňuje, tak se na Vás obracím
s velkou prosbou pomoci. Pane faráři, pokud
to bude ve Vašich možnostech a silách, prosím
o pomoc. Nejsem z Vizovic - jsem z jiného kraje, konkrétně z Hranic. S manželem máme devítiletou dceru Leonku. Předem Vám moc děkuji
za čas a pomoc - a to nejen za sebe, ale i za manžela. Děkuji.
S přáním hezkého dne
Hana Wolkerová, manželka
(mobil 775 657 352)

3. listopadu slaví 56. narozeniny P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 - 22. 7. 1990)
13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

charita informuje
REGISTRAČNÍ DATABÁZE
NABÍZENÉ POMOCI
PRO MIGRANTY
Charita ČR provozuje od 24. září
elektronickou databázi, kde mohou lidé prostřednictvím jednoduchého formuláře nabídnout různorodou
pomoc: volné ubytovací kapacity, materiální
pomoc, dobrovolnou výpomoc či nějakou
službu pro migranty.
„Databáze je určena široké veřejnosti. Naším cílem je shromažďovat nabídky pomoci a ty dál
předávat dle skutečné potřebnosti do jednotfarní zpravodaj / listopad 2015

livých regionů prostřednictvím naší sítě nebo
je využít pro pomoc v zahraničí,“ uvedl Lukáš
Curylo, ředitel Charity ČR. Databázi najdete
na stránce: www.pomocuprchlikum.charita.cz
Na pomoc uprchlíkům v ČR, kteří se ocitli
v nouzi, je možné přispívat na náš účet:
44665522/0800, VS 917.
JAKÁ BUDE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016?
„Přípravy jsou již v plném proudu,“ říká její národní koordinátor Marek Navrátil a vítá všechny
ochotné koledníky. Přihlásit se mohou na kterékoli pobočce Charity.
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Co chystáte pro příští ročník Tříkrálové
sbírky? Čekají nás nějaká překvapení?
Na koledování samotném se pochopitelně nic
měnit nebude, ale místní Charity inovace v průvodních akcích plánují jako průvody koledníků,
žehnání, živé betlémy a podobně. Čas na informace o těchto místních specialitách ještě přijde. A co se týče překvapení, myslím, že máme
připravený zajímavý dárek pro koledníky. Ale
víc neprozradím.
Můžeme se opět těšit na tradiční Tříkrálový
koncert z Brna, vysílaný v přímém přenosu
České televize?
Ano. Přípravy už jsou v plném proudu a rozjednáno je několik atraktivních účinkujících.
V rámci koncertu opět představíme několik
málo projektů podpořených ze zamýšleného
výnosu sbírky, kterých je každoročně více než
šest set. Představen bude také projekt zahraniční pomoci.
Co je třeba ještě připravit?
V těchto dnech probíhá výroba veškerého materiálu potřebného pro koledování ale také
propagačních předmětů. Koledníci potřebují
kasičky, budou rozdávat cukříky a kalendáříky, ponesou korunky a v kapse průkazky, to

všechno se vyrábí. Propagace je nesena hlavně
různými letáky, inzeráty, webovými stránkami.
Hlavně materiál pak ještě čeká poměrně náročná distribuce až k samotným skupinkám koledníků.
Máte dost koledníků? Kam se případní zájemci mohou hlásit?
Každý, kdo má chuť pomoci potřebným lidem
třeba prostřednictvím koledování, se může
přihlásit na kterékoli místní pobočce Charity.
Ty jsou dnes téměř v každém městě, dokonce
i větších vesnicích. Nejrychlejší je možnost přihlásit se prostřednictvím webových stránek
www.trikralovasbirka.cz. Odpověď na vaši původní otázku, zda koledníků máme dost je stále
otevřená. Až do samotné koledy to bude napínavé a koledníci se mohou hlásit kdykoli. Každého s radostí přijmeme.
Co vám osobně při letošní sbírce udělalo radost?
Její výsledek. Byl jsem velmi hrdý na to, že žiji
v zemi, kde lidé významně podporují Charitu
a pomoc lidem, kteří pomoc druhých potřebují. A další zdroj mé radosti je vidět dobré záměry, které se díky dárcům a koledníkům podařilo uskutečnit.

aktuální téma
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací Centrum naděje a pomoci (CENAP), kde
je nabízeno sociální poradenství postavené
na křesťanských
hodnotách. Pracovnice poradny
pro ženy a dívky
nabízí klientkám
a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro kterou je
poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení různých po/7

tíží. Častými tématy jsou problémy ve vztazích
partnerských i mezigeneračních, dále řešení
problematiky antikoncepce i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při péči
o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče k přijetí všech počatých dětí,
a proto také nabízí podporu nejen v průběhu
těhotenství.
Samozřejmě se pracovnice věnují i problematice nároků dávek ze státního sociálního systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího
násilí a problematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křesťanským rodinám. Důležitou
www.farnostvizovice.cz

součástí poradny je zvládání smutku u párů,
kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří
touží po miminku, jsou často ve velkém stresu
a vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně
nedaří žít spokojený manželský život. Proto je
zde pro ně nabízená psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc

ženám po potratu, a to umělém a i spontánním.
Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde
naopak nabízená pomoc a přijetí. Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak
především podporuje rodičovské kompetence
svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám a jejich sebepřijetí v každodenním životě.
Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup
pracovnic ke klientům. Což znamená, že poradkyně vnímají všechny klientovi složky osobnosti. Věnují se jak sociálním potřebám klientů,
tak i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.
Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou ves-

nicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů
o nasycení, oba rybáři se rozhodnou vesničanům pomoci. Každý ale jiným způsobem.
První rybář každý den vesničanům vyloví ryby,
a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti.
Druhý rybář své vesničany naučí rybařit a vesničané si každé ráno nachytají ryby sami. I když
je to cesta náročnější, vesničané výsledně jsou
také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co
se stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije v hojnosti a spokojenosti. Proto je poradenství směřováno tak, aby klienti po konzultacích byli
schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno
bezplatně. Aby organizace Centrum naděje
a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci
komplexně, nedílnou součástí praxe je též nabídka využití dalších programů a poradenství,
které je již nad rámec sociálního poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není
omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost
e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického
(543 254 891) spojení a dobré dostupnosti
z vlakového a autobusového nádraží je zde pro
všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly
pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás
povzbudila v kontaktování poradny. Všechny
další potřebné informace naleznete na internetové adrese www.cenap.cz.
Bc. Milada Lázničková, DiS.

ohlédnutí
KONFERENCE HOSPITALITY
Ve čtvrtek 8. října pořádala nemocnice Milosrdných bratří spolu s Katolickou asociací nemocničních kaplanů II. Konferenci Hospitality
na téma: Pomoc v nemoci.
farní zpravodaj / listopad 2015

Konferenci navštívilo mnoho zdravotnických
pracovníků z okolních nemocnic, sociálních zařízení a domovů pro seniory. Odborný program
byl tvořen tématy týkající se služby zdravotníka u umírajícího pacienta, syndromu vyho/8

ření, problémů zdravotníků v dnešním systému
zdravotnictví a specifik ošetřovatelské péče
v NMB Vizovice.
Svou důležitou úlohu v současné době v ošetřovatelském týmu mají nemocniční kaplani. Je-

jich úkolem je být nablízku nemocným svou
přítomností a nasloucháním, prostřednictvím
rozhovoru, modlitby, četby Písma sv. a svátostí,
a tak jim pomáhat v těžké situaci opět nalézt
smysl života, smíření, pokoj, naději a důvěru.
V odpoledních hodinách proběhl workshop,
kdy se ve skupinkách rozebíraly otázky k tématům přednášek. Celá konference byla zakončena mší sv. ve farním kostele sv. Vavřince
za účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.
Tato akce přinesla všem účastníkům povzbuzení, posílení a inspiraci pro další práci.
Bc. Iva Vinklárková - staniční sestra
PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VĚNCŮ
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos
se sešly šikovné a ochotné dobrovolnice, aby/9

chom společně vyrobily
dušičkové věnce, a tím
podpořili společnost Dotek o.p.s. Vizovice. Podařilo se nám vytvořit 40
věnců a kytic a získat tím
7 600 Kč, které využijeme
na pořízení nového vozíčku pro imobilní klienty. Díky němu budeme moci zpříjemnit život
našim klientům např. vycházkami do parku, na
výstavu nebo do cukrárny.
Materiál na výrobu a dekoraci věnců jsme
z velké části získali díky podpoře firem Bytový
textil Polášek, Papírnictví u Pavelků a také Alžbětě Doležalové, Emilu Slováčkovi a Janu Slováčkovi. Velký dík patří také P. Jindřichu Peřinovi, který nám poskytl klubovnu na faře, kde
jsme mohli věnce vyrobit, a hlavně za podporu
naší práci a možnost prodeje před kostelem
sv. Vavřince ve Vizovicích.

Je milé, že si při procházce vyzdobeným hřbitovem můžeme říci, že jsme pomohli dobré věci
-za to děkuji všem našim příznivcům, podporovatelům a fanouškům.
Za Dobročinný obchůdek Dotek
Jarmila Zatloukalová
www.farnostvizovice.cz

V tomto školním roce se z naší farnosti připravuje na první svaté přijímání 13 dětí. Prosme, aby se společná příprava stala impulsem pro růst víry nejen v jejich rodinách, ale také v celé naší farnosti.

církevní humor
Jeden starý muž jde ke zpovědi.
„Otče, vyslechněte mne, protože jsem velice
zhřešil…“
„Mluv, synu, pověz mi o svém hříchu.“
„Víte, když byla válka, skrýval jsem doma jednoho Žida…“
„Ale prosím tě! To je podle tebe hřích? I když
Židé odsoudili Ježíše Krista, pořád je to přece
dobrý skutek. Jsme všichni děti Boží. Zachránil jsi mu život!“
„Ano, otče… to je pravda, ale chtěl jsem si
farní zpravodaj / listopad 2015

za to nechat zaplatit…“
„To není správné, synu… Kolik sis řekl?“
„Padesát tisíc lir za den…“
„Pro pána krále! To už má ten tvůj dobrý skutek trochu skvrnky! Ale pořád ještě je fakt, že
jsi mu zachránil život… Běž v pokoji, synu,
není důvod, abych ti dával rozhřešení!“
Věřící vstane, ujde pár kroků, ale pak se vrátí
do zpovědnice:
„Otče, co myslíte: měl bych mu už říct, že je
po válce?“
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predstavujeme DVD
CASO MAI
Italský název filmu lze doslovně přeložit „v případě, že“, ale ve filmové distribuční síti se můžeme setkat i s názvem „Jak na manželství“.
Tento film, který byl natočen roku 2002, začíná tím, jak mladý pár okolo třicítky
navštíví rodnou ves jednoho z partnerů a nostalgicky by chtěl svatbu
v kostele. Osloví proto kněze, jestli by
to bylo možné. Pohledný kněz ve středním věku se jich ptá, jak jsou na tom
s vírou, a je (možná ani není) překvapen, že na tom v podstatě nejsou nijak.
Dozví se jen, že rodiče jsou věřící, ale
oni, Stefania a Tommaso, s jejich životním stylem - že to se moc nehodí. Každopádně je to mile vypadající pár. Kněz
jim položí ještě pár otázek a nemá tedy
nic proti tomu je oddat. Jen se jich ještě
ptá, proč tedy chtějí svatbu v kostele
a nespokojí se třeba s nějakým salónkem, či jak to chodí. Oni, že by chtěli
něco extra a pěkného.
Nastává den D, mladý pár pozve
všechny své známé, celou rodinu a začíná obřad. Kněz nemá žádný problém
s oddáním, jen když chtěli tedy něco
extra, tak se jim v tom nebojí vyhovět.
Začíná kolotoč situací a životních otázek a příběh tak reálný, že by člověka
nenapadlo, že i závěr může překvapit.
Dobře provedené „nástrahy“ manželského života, které dnešní doba předkládá těm, kteří
chtějí podle zásad vydržet věrnost jeden druhému, dělá z tohoto filmu vhodný materiál

nejen pro snoubence, ale i pro manžele, kteří
na společnou cestu už vykročili a s nástrahami
se už potkávají.
Na závěr zbývá k tomuto filmu ještě dodat, že
vznikl pod režisérskou taktovkou Alessandra

D’Alatri, trvá 114 minut, je nadabován ve slovenském znění a byl v roce 2002 velkým hitem
v italských kinech.
DVD je ve farní knihovně.

Farní zpravodaj, ročník XIV, číslo 11, listopad 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 prosincového čísla je ve středu 18. listopadu 2015. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence listopad
Slavnost VŠECH SVATÝCH
1.

Ne

9.00

Za farníky
Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

2.

Po

17.30

Za + členy rodiny Pobořilovy, Machovy, Silných a Krause

5.

Čt

17.30

Za + Marii a Františka Hlavenkovy, děti, dar zdraví a za Boží ochranu
pro živou rodinu

6.

Pá

17.30

volné

7.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

8.

Ne

9.00

Za + Miloslava Gráce, syna Oldřicha, Josefa Horňáka, rodiče z obou
stran a za živou rodinu
Svátek POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY

9.

Po

17.30

Za dvoje + rodiče, dva bratry a za živou rodinu Špaňhelovu
a Kalendovu

12.

Čt

17.30

Za + rodinu Ševčíkovu, Vyoralovu a za duše v očistci

13.

Pá

17.30

Za + Aloise Smolku, syna Milana a za Boží ochranu pro živou rodinu

14.

So

17.30

Za + rodiče Esterkovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

15.

Ne

9.00

Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu

16.

Po

17.30

Za + Ladislava Lednického a za živou rodinu

19.

Čt

17.30

Za živou i + rodinu Slezákovu a Kořenkovu s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie

20.

Pá

17.30

Za živou i + rodinu Filipkovu a Kalendovu

21.

So

17.30

Za + rodiče Juříkovy
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

22.

Ne

9.00

Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty s prosbou o další ochotné
varhaníky a varhanice

23.

Po

17.30

Za + Marii a Jana Meluzínovy, živou rodinu a za pomoc Boží
v těžkostech života

26.

Čt

17.30

volné

27.

Pá

17.30

Za + rodiče, dceru Zdenku, syna Františka s prosbou o ochranu
Panny Marie pro živou rodinu

28.

So

17.30

Za farníky

29.

Ne

9.00

Za živou i + rodinu Janečkovu a Klemšovu
Svátek SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

30.

Po

17.30

Za + Marii a Jana Šimákovy, + Marii a Josefa Rapantovy a za + Marii
Michalčíkovou s prosbou o požehnání pro živou rodinu

