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úvodník
FARNÍ DEN BIBLE
Vážení přátelé, rok 2014 vyhlásila Česká biskupská konference Rokem rodiny. V říjnu se konal
ve Vatikánu synod o rodině. Letošní Den Bible
je tedy příležitostí k zamyšlení nad významem
Písma svatého v našich rodinách.

České katolické biblické dílo (ČKBD) se dlouhodobě snaží, aby Bible měla své pevné místo
v životě rodin. Většina našich aktivit je zaměřena na rodiny - zejména biblické duchovní obnovy a kurzy výroby biblických postav. Praktická práce s Biblí dokáže v rodině oslovit
všechny věkové skupiny.
V minulém roce ČKBD uspořádalo kurzy ve 30
farnostech různých diecézí České republiky,
kterých se zúčastnilo na 1200 lidí. Prací Biblického díla je, aby správně rozuměli Písmu svatému všichni ti, kdo mají o četbu Bible zájem.
Je to spojeno s organizací, zajišťováním aktivit, investováním příprav. Bez Vaší podpory by
však Biblické dílo nemohlo pokračovat ve své

práci. Chci dnes opět každému z Vás poděkovat
za Vaše modlitby i finanční podporu Biblického
díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 493.000 Kč
a finanční prostředky jsme využili především
pro práci s rodinami. Dnes Vás opět prosím
o Vaši podporu pro příští rok.
Užitečné náměty pro slavení Dne Bible a další
informace o aktivitách ČKBD se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz
S vděčností za Vaši podporu a přáním hojných
milostí ze života s Písmem svatým Vám žehnám
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
a předseda správního výboru ČKBD
Dny Bible se letos konají již počtrnácté. Vyhlašuje je Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v ČR.
Dny Bible nejsou jen ekumenickou sbírkou
na podporu překladů v chudých zemích, ale
také příležitostí k připomenutí významu
Písma. V našich farnostech proběhne sbírka
na tento účel v neděli 7. prosince.
„Od chvíle, kdy jsem počal studovat Bibli,
uchvacuje mne její vzácný obsah stále více
a mocněji, a čím lépe poznávám její obsah,
tím se mi stává důležitější. Nemohu pochopit, že tak mnozí lidé mají o ní předsudky
a neznám příčinu, proč by nemohla být nepostradatelnou příruční knihou vzdělaného
člověka po celý jeho život.“
Karl Ritter (1779 - 1859), zeměpisec

oznámení
PROSINEC
Poslední nedělí měsíce listopadu jsme vstoupili do nového církevního roku. V tomto roce budeme v neděli číst texty dle liturgického roku B.
Ve všedních dnech první čtení a responsoriální
žalm z 1. ročního cyklu.
Od úterý 2. prosince až do úterý 23. prosince budou v kostele „RORÁTY“. Přesný termín naleznete na jiném místě FZ. Zveme zvláště děti.
Čtvrtek 4. prosince je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
Na první pátek 5. prosince bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
V neděli 7. prosince si ve farnosti připomeneme Den Bible. Sbírka z této neděle bude rozdělena a zaslána na České katolické biblické dílo
a na Českou biblickou společnost.
V neděli 7. prosince Vás srdečně zveme na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, které proběhne v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Zajímavý program byl připraven ve spolupráci
Centra pro rodinu a ZUŠ Vizovice.
V pondělí 8. prosince prožijeme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá bude 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to,
že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu možné,
předpokládá se účast na mši svaté stejně jako
v neděli.
V sobotu 13. prosince proběhne v kostele
sv. Petra a Pavla v Želechovicích Adventní modlitba mládeže. Podrobnější informace naleznete na plakátku.
V sobotu 13. prosince bude první zvláštní
příležitost ke svátosti smíření před vánočními
svátky. Všechny termíny příležitostí ke zpovědi
naleznete v tabulce.
V neděli 14. prosince bude v kostele od 17
do 18 hodin příležitost k soukromé adoraci.
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V neděli 21. prosince bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
V pátek 26. prosince v 15 hodin jste zváni
na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
V neděli 28. prosince o svátku Svaté Rodiny se
bude konat při mši svaté obnova manželského
slibu.
Ve středu 31. prosince proběhne od 19:30
na orlovně společenský večer, během kterého
se důstojně rozloučíme se starým kalendářním
rokem. Na společenský večer Vás srdečně zve
mládež farnosti a společenství manželů.
CENTRUM PRO RODINU
Každý čtvrtek zveme maminky s dětmi do Klubu. Témata setkání: 11. 12. nabídka zajímavých
knížek, říkadla a písničky pro děti; 18. 12. ochutnávka cukroví a osvědčené vánoční recepty. Těšíme se na Vás vždy od 10:00 do 11:30.
Všechny zveme v sobotu 27. 12. na vánoční pouť na svatý Hostýn. Vyrazíme auty v 7:30
od fary ve Vizovicích. Zúčastníme se mše sv.
a společné modlitby. Můžeme tak s našimi rodinami společně poděkovat u Panny Marie
za uplynulý rok. Podrobné informace budou
na nástěnce Centra pod věží kostela (kontakt:
Hana Radoňová - 604 218 211).
V měsíci prosinci nebude „páteční kavárnička“
pro maminky na mateřské dovolené.
Děkujeme za sponzorský dar rodině Štěpánikově, za který byly koupeny sladkosti pro děti
do balíčků od Mikuláše.
Podrobný program CPR najdete na našem
webu nebo na nástěnce pod věží kostela.
POZVÁNÍ PRO DĚTI
V adventní době budou jako obvykle bývat roráty - nejen pro školáky. Ráno bude po rorátech
pro děti připravena na faře snídaně. Poté - pokud bude třeba, budou děti odvedeny do školy.
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Prosíme, kdo má, aby si s sebou přinesl lampičku nebo lucerničku. Stejně jako každým rokem
je pro děti připraveno také adventní snažení.
KURZ PRO LEKTORY BOŽÍHO SLOVA
V sobotu 13. prosince bude na orlovně ve Vizovicích v 10 hodin zahájen nový kurz pro lektory Božího slova. Kurz je tvořen čtyřmi setkáními,
při kterých si posluchači prohloubí vědomosti
o Písmu svatém a také procvičí zásady, které
jim pomohou pro lepší přednes Božího slova
při liturgii. Další setkání se budou konat začátkem příštího roku o sobotách 24. 1., 14. 2. a 21.
2. Místo a čas zahájení jsou pro všechna setkání shodný. Kurz se pořádá pro děkanát Vizovice
a Valašské Klobouky. Není nutné být přítomen
na všech setkáních. Z důvodu zajištění kapacity, ať se zájemci nahlásí v sakristii.
PRODEJ KALENDÁŘÚ
Stejně jako v předchozích letech máte možnost
si v sakristii zakoupit kalendáře na příští rok.
V nabídce jsou kalendáře stolní, nástěnné i ke
čtení. Kalendáře budou v nabídce do poloviny
prosince.
POMOC PRO CENACOLO
V pátek 19. prosince se pojede s potravinovou
pomocí do komunity CENACOLO na Slovensku.
Potraviny a hygienické potřeby noste na faru
ve Vizovicích. Podrobnější informace lze získat
u manželů Červenkových (mobil 606 541 438).
VÝSTAVA BETLÉMŮ V LOUČCE
Občanské sdružení Vojenské muzeum Loučka - Pearl Harbor ve spolupráci se Spolkem
pro výstavbu kaple v Loučce, SK Loučka, hnutím Josefové z Loučky a Řádem bosých bratří blahoslavené Panny Marie z hory Karmel si
Vás dovolují pozvat na výstavu betlémů, která
se uskuteční v muzeu v Loučce. Expozice bude
otevřena v pátek 5. 12. od 17 do 20 hodin, v sobotu 6. 12. od 9 do 18 hodin a v neděli 7. 12.
od 9 do 17 hodin.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AG
V KROMĚŘÍŽI
V sobotu 6. prosince proběhne od 9 do 12 hodin na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všechny informace
o podmínkách pro přijetí a také o přihláškách
ke studiu naleznete na adrese www.agkm.cz
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA MANŽELŮ
V sobotu 13. prosince se uskuteční v pastoračním domě ve Vsetíně duchovní obnova pro
manžele, kterou povede sekretář otce arcibiskupa P. Petr Gatnar. Začátek v 8:30, zakončení
mší svatou v 16:30. Z důvodu zajištění dostatečné kapacity je třeba se přihlásit do čtvrtka 11.
prosince emailem na adresu stredisko.catarina@seznam.cz nebo na tel. 731 023 637. Příspěvek na pořádání obnovy je dobrovolný.
PRO DĚTI, KTERÉ ODEŠLY PŘÍLIŠ BRZY
Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě, 3. adventní neděli 14. 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. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku) a pokud chtějí,
i fotografii dítěte. Zájemci mohou spojit svou
účast na setkání i s „Malou poutí za velké věci“.
Bližší informace na webu www.rodinnyzivot.cz,
na e-mailu reznickova@arcibol.cz nebo tel. 587
405 250-3.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhne v našem městě
a okolí v sobotu 10. ledna 2015. Věříme, že jak
dárci, tak i děti a vedoucí skupinek opět pomohou. Všem již předem děkuje Charita Zlín a Centrum pro rodinu Vizovice.

www.farnostvizovice.cz

RODINNÝ ŽIVOT 5/2014
Nové číslo časopisu Rodinný život s názvem
Děti v zahraničí je nejen o praktických aspektech zahraničních pobytů - studijních či pracovních, ale především o odvaze a touze dětí vykročit do neznáma a odvaze rodičů dovolit jim
tento krok. Je o osobním růstu, kulturních rozdílech, ocenění domova a rodinného i duchovního zázemí.
Paní Martina Gilarová, dobrovolná pracovnice,
přibližuje aktivity mezinárodní organizace AFS,
která zajišťuje výměnné studijní pobyty a hovoří o vlastní zkušenosti s hostitelstvím. Manželé Suchánkovi sdílejí své rodičovské obavy,
jejich proměnu i obohacení, které jim děti svými cestovatelskými zkušenostmi zprostředkují.
O vlastním zrání, radostech i stýskání vypráví Hana Zímová, která pracovala jako domácí
ošetřovatelka ve Skotsku. Sestra Bohdana, CJ
(Andrea Bezáková) nabízí cenné rady k bezpečnosti na cestách. Upozorňuje na problematiku
obchodování s lidmi a varovné signály, kterým
je nutné věnovat pozornost již před odjezdem.
Text paní Muroňové je tentokrát o výzvách, které odloučení dětí a rodičů přináší. O potřebě
rozhledu a nadhledu. Nechybí setkání s oslíkem
praotce Abrahama, čtení na dobrou noc, voňavý recept, křížovka, soutěže, hry a informace
o připravovaných akcích. Časopis obsahuje
i přílohu určenou nejen dětem.
Časopis naleznete ve stojanu v přízemí fary.
POZVÁNKA NA EVROPSKÉ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE V PRAZE
Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015
přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce mladých
lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho
kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní
všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. Během evropského setkání se budefarní zpravodaj / prosinec 2014

me společně modlit za pokoj v lidských srdcích
i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby
v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu
jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu
našeho světadílu.
Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav
na přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé
z České republiky, aby se přidali a společně se
stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy.
Toto setkání může být pro vás výzvou i šancí.
Pohostinnost vždy charakterizovala naši zemi.
Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které
přijali naši předkové před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví: „Host do domu,
Bůh do domu“.
Ať nám všem toto evropské setkání mladých
připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem
okolí.
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a předseda ČBK

RORÁTY
V ADVENTNÍ DOBĚ

2.12.

úterý

v 7.00

3.12.

středa

v 7.00

5.12.

pátek

v 17.30 roráty + mše sv.

9.12.

úterý

v 7.00

10.12.

středa

v 7.00

12.12.

pátek

v 17.30 roráty + mše sv.

16.12.

úterý

v 7.00

17.12.

středa

v 7.00

19.12.

pátek

v 17.30 roráty + mše sv.

23.12.

úterý

v 8.00 roráty + mše sv.
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PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍLEŽITOST

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE VIZOVICÍCH
Den

Hodina

Sobota 13.12. 16:00 – 17:30 P. Jindřich
Čtvrtek 18.12. 16:00 – 17:30 P. Jindřich
Pátek

Vizovice

Zpovídá

19.12. 16:00 – 17:30 P. Jindřich

Sobota 20.12. 15:00 – 17:30 cizí zpovědník

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC
Aby naše rodiny rostly ve všech podobách
lásky, které rodinu utvářejí, a to v lásce
manželské, rodičovské, sourozenecké i
mezigenerační.

Bratřejov Jasenná

St 24.12.

15:00, 22:00

22:00

20:00

Čt 25.12.

9:00

10:30

7:30

Pá 26.12.

9:00

9:30

7:30

St 31.12.

15:30

16:00

-

Čt 1.1.

9:00

10:30

7:30

OTEVŘENÍ KOSTELA

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Čtvrtek 25. 12. 14:00 - 18:00
Pátek 26. 12. 14:00 - 17:00
Koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE v 15:00 hodin.

15. prosince oslaví své 46. narozeniny
P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)
Přejeme mu hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patronů.
Vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

pastyrsky list
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 2014
Drazí bratři a sestry,
první nedělí adventní vstupujeme do roku, který
papež František určil jako Rok zasvěceného života. Pro církev v Česku je to také rok Eucharistického kongresu - sjezdu. Obě věci spolu souvisí
a dobře navazují na uplynulý Rok rodiny. Všude
totiž jde o naši odpověď na Boží pozvání
a o zjevování či zviditelnění Boha a jeho díla
ve světě.
Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha
a čeká na odpověď člověka. Bůh někdy nabídne
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tak silný zážitek své lásky, že v člověku probudí
touhu odpovědět velkorysým darováním celého
života Bohu. Kdo se nechá Bohem uchvátit, chce
všechno opustit a následovat Krista. Svědčí tak
o velikosti Boha, kvůli kterému stojí za to všechno
opustit.
Životem podle evangelních rad – v čistotě, chudobě a poslušnosti – se řeholníci a řeholnice připodobňují Pánu Ježíši. Čistota jejich panenství je předpovědí budoucího života v nebeské
slávě. Chudoba vyznává, že Bůh je jediným
skutečným pokladem. Poslušnost odkrývá osvobozující krásu synovské služby, rozvíjí vědomí
www.farnostvizovice.cz

vlastních povinností a dává růst vzájemné důvěře.
Zasvěcení se snaží vytvářet společenství, které
má „jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32), takže je
výmluvným vyznáním Nejsvětější Trojice – dokonalého společenství božských osob. V bra-

trském společenství mají řeholníci a řeholnice
všechno společné, nejen majetek a duchovní zážitky, skutky lásky a apoštolské programy, ale
i hledání Boha a sdílení duchovních zkušeností,
takže každý může zakoušet tajemnou přítomnost
zmrtvýchvstalého Pána (srov. Mt 18,20). Takové
společenství je pak viditelným znamením Boha
ve světě. Většina řeholí mluví o svém zasvěcení
i zvláštním oblečením, hábitem.
Jsou však i lidé zasvěcení, kteří žijí ve světě. Také
lidé žijící v manželství mohou mít podíl na poslání
a bohatství zasvěceného života jako dobrovolní
spolupracovníci nebo členové tak zvaných sekulárních či třetích řádů, když usilují o křesťanskou
dokonalost podle ducha některé řeholní společnosti, zapojují se do apoštolátu a oživují svět
duchem evangelia. Darem Ducha Svatého jsou
i církví schválená hnutí a nové komunity, které pomáhají věřícím velkodušně a se stálým nadšením
následovat Pána.
V tomto roce tedy prosme za všechny, kteří se zasvětili Bohu, aby byli srozumitelným, zářivým
a přitažlivým znamením Boha pro svět. Prosme
i za mladé lidi, které Pán zavolá, aby měli odvahu
k velkorysé odpovědi. Některé kláštery a komunity jistě nabídnou zvláště mladým zájemcům
farní zpravodaj / prosinec 2014

možnost návštěvy či krátkého pobytu k nezávaznému poznání společného života.
Eucharistický sjezd či kongres je příležitostí ukázat našemu okolí na Boží přítomnost v Nejsvětější svátosti, jak při průvodu Božího těla ve farnosti nebo při diecézním sjezdu 15. a 16. května
v Olomouci, tak při Národním eucharistickém
kongresu 17. října v Brně. Naše svědectví bude
tím přesvědčivější, čím hlubší a opravdovější bude
naše víra v přítomnost živého Krista pod způsobou chleba v oltářní svátosti a čím větší bude
naše láska k němu. Proto se v tomto roce snažme
o takovou přípravu na svaté přijímání a takové
jeho prožívání, aby v nás působilo větší užitek,
abychom se po každém svatém přijímání stávali
pro lidi kolem nás působivým znamením Boží
lásky. Pomůže nám i častější návštěva Pána Ježíše
ve svatostánku a adorace, která nás přitáhne jako
jeho důvěrné přátele.
Většina z nás žije v rodinách, kde se rodí děti
a vychovávají další generace křesťanů, i ti, které
chce Bůh povolat k zasvěcenému životu nebo
ke kněžství. Pro všechny je důležité, aby jejich rodina a jejich domov byly teologickým místem,
tedy prostorem, kde se mluví o Bohu a s Bohem,
kde se společně hledá Bůh a jeho vůle, kde se zakouší přítomnost Boha v lásce i radost z něho.
Drazí přátelé,
jestli jsme se v minulém roce snažili udělat krůček k přiblížení našich rodin Bohu, pokusme se
v tomto roce vydávat před světem svědectví Kristu
společnou cestou celých rodin na nedělní bohoslužby a vytvářením rodinného prostoru pro společné hledání Boha a jeho vůle, pro sdílení svých
duchovních zkušeností i společnou přípravu
na zpověď a svaté přijímání, na rodinnou návštěvu Pána Ježíše ve svatostánku. Které rodině
se podaří během tohoto roku více přiblížit k Ježíši přítomnému v eucharistii, může se v závěru
roku eucharistickému Kristu zasvětit, odpovědět
na jeho lásku a odevzdat, svěřit se mu.
Když začneme hned, připravíme si už krásné Vánoce.
K tomu vám všem ze srdce žehná
arcibiskup Jan
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rozhovor
ROZHOVOR S NOVOKNĚZEM
P. FRANTIŠKEM PONÍŽILEM
Stejně jako v předchozích letech jsme mohli při
poslední říjnové neděli přivítat v našem kostele
vzácného hosta - novokněze, tentokrát P. Františka Ponížila, který přijal kněžské svěcení prostřednictvím olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera v sobotu 28. června 2014. Svou primiční mši svatou slavil v neděli 29. června 2014
v Rapotíně. K nám však přijel z nedalekých Valašských Klobouk, kde je v současnosti ustanoven jako kaplan. Při této příležitosti jsem mu
položil několik otázek.
Františku, můžeš nám v krátkosti představit
sebe a svoji rodinu?
Narodil jsem se v červenci roku 1987 v Šumperku jako třetí dítě v rodině Antonína a Dany
Ponížilových. Mám tři sestry: Věrku (29), Martu
(28) a Klárku (20). Taťka pracuje v zemědělství,
má na starosti výrobu osiv a částečně též pracuje v zemědělském výzkumu. Mamka pracuje
jako pastorační asistentka ve Velkých Losinách.
Dvě starší sestry pracují ve školství a nejmladší
sestra studuje na vysoké škole v Brně. Taťka byl
v roce 2011 vysvěcen na trvalého jáhna.
Františku, kdy se v Tobě poprvé zrodila myšlenka na kněžství?
Byl to jeden květnový čtvrtek roku 2005 (byl
jsem ve třeťáku průmyslovky, studoval jsem
technické lyceum a zajímal se o počítače). Bylo
to po čtvrté hodině odpoledne, jel jsem na kole
ze školy. Napadlo mě, že dění v oblasti informačních technologií mně utíká. Že nestačím
sledovat vývoj. Ve svém nitru jsem slyšel hlas:
„Běž dělat něco, co má smysl, běž na kněze.“
Odpověděl jsem: „Ano, Pane, půjdu.“ Když jsem
takto odpověděl, tak jsem ve svém nitru ucítil
pokoj.
Co na Tvé rozhodnutí říkalo okolí - spolužáci,
děcka ze spolča, rodiče?
Rodičům jsem toto rozhodnutí sdělil někdy
na podzim maturitního ročníku. Oni moje roz/7

hodnutí podpořili, za což jsem jim vděčný.
Všude to tak idylické nebylo. Vím o případu,
kdy otec jednoho bohoslovce řekl: „Mně žádný
‚černoprdelník‘ nepřejde přes práh domu.“ Popravdě řečeno, reakce spolča si nepamatuju.
Když jsem to však řekl otci Milanovi, tak mě

objal. Také mi poradil určitou zdrženlivost se
zveřejněním této informace. V paměti mi rovněž utkvěly reakce ze školy. Spolužákům jsem
to řekl v den odevzdání přihlášek na vysokou
školu. Jeden spolužák se mě zeptal: „Franto,
tobě se nelíbí holky?“ Odpověděl jsem mu: „To
víš, že se mi holky líbí.“ Velmi zajímavá reakce
přišla od jedné spolužačky: „Tebe do toho někdo nutí?“ Odpověděl jsem: „Ne, nikdo mě do
toho nenutí.“ Dost těžko to nesla paní učitelka
informatiky, u které jsem dělal praktickou maturitu (spočívala ve zpracování databáze). Ta mi
řekla něco v tomto smyslu: „Kdybych byla Váš
www.farnostvizovice.cz

rodič, tak bych Vám to rozmlouvala, ale takhle
můžu jen nesouhlasit. Mně vadí, když v kostele
kážou vodu a pijou víno.“
Sice pocházíš z věřící rodiny, ale i přesto si
často mladý člověk prožívá svou krizi víry.
Postihlo Tě také něco takového?
Krize víry na mě nepřišla náhle. V souvislosti
s nástupem na střední školu moje víra začala
chladnout, začala se pomalu a jistě stávat přítěží, styděl jsem se za ni. Do kostela jsem chodil jen kvůli rodičům. Nechtěl jsem se s nimi hádat. Takhle to bylo pro mě jednodušší. V roce
2002 bylo v Rapotíně biřmování. Po biřmování
se začalo scházet spolčo. Starší sestra mě tam
jednou vzala. Cítil jsem se tam dobře, přijali mě
mezi sebe. V roce 2003 jsme strávili Velikonoce
na faře v Losinách. Když jsem se dozvěděl, že
na Zelený čtvrtek bude celonoční adorace, tak
jsem prohlásil: „Adorace? To ňák přežijem.“ Jeden starší kluk mě „probodl“ pohledem. Nakonec jsem se zapsal od půlnoci do jedné. V té hodině se to ve mně zlomilo. Od té doby vím, proč
chodím do kostela. Další krize přišly a přijdou,
ale já vím, komu jsem uvěřil.
Studoval jsi na Technickém lyceu v Šumperku a Tvou velkou vášní byla výpočetní
technika. Drží Tě to pořád?
O výpočetní techniku se zajímám stále, ale
už ne v takové míře jako v době středoškolských studií. S počítačem je to stejné jako s ohněm. Je dobrý sluha, ale zlý pán. Během středoškolských studií jsem si vypěstoval závislost
na hraní počítačových her. Zákazy rodičů či zabavování CD s hrami nepomáhaly. Dokud rodiče nebyli doma, tak jsem hrál. Leckdy i dlouho
do noci. Nejhorší na hraní bylo to, že jsem nikoho nepotřeboval. Stačil jsem si sám. Dokonce
jsem i řekl kamarádovi, který chtěl, abych šel
ven, že nemám čas. Tak to trvalo skoro tři roky.
Tehdy mně to jako problém nepřišlo, vždyť hráli
všichni spolužáci. Jednou mě napadlo, že s hraním skončím. A skončil jsem. Když se ohlédnu
zpět, tak mě mrzí stovky hodin promarněného
času. Vím, že se v této oblasti musím hlídat,
abych do toho znovu nespadl.
farní zpravodaj / prosinec 2014

A jakým dalším zájmům se věnuješ?
Mým velkým koníčkem je četba. Z duchovní
literatury mě hodně zaujala kniha Stín otce
od Jana Dobraczyńskeho - románový životopis
sv. Josefa - či Ježíš Nazaretský od Benedikta XVI.
Moc se těším, až si přečtu třetí díl. Také rád čtu

fantasy, jako relaxační četbu mám rád i detektivky od Dicka Francise. Díky vlivu Honzy, kamaráda ze semináře, jsem se začal zajímat o železniční dopravu. Zejména mě fascinuje technická
stránka elektrických lokomotiv a kontejnerová
doprava. S tímto kamarádem jsme občas chodili fotit vlaky. Také rád poslouchám hudbu.
Jáhenský rok jsi prožil stejně jako já v Přerově. Jak na toto místo vzpomínáš?
Jen v tom nejlepším. Spoustu věcí jsem dělal
v Přerově poprvé. První křest i pohřeb, první
hodina náboženství a první příprava s katechumenkou. První návštěva u nemocných i příprava snoubenců. Na lidi v Přerově si v žádném
případě nemůžu stěžovat. Když jsem se vracel
od Olomouce do Přerova a uviděl komíny, tak
mě napadlo: „Už jsi doma.“ Do loňského srpna
jsem znal Přerov jen z oken auta či vlaku. Jediný
kostel, který jsem znal, byla Šířava. Nyní už při
průjezdu Přerovem nebudu bloudit jako dosud.
V Přerově se mi moc líbilo. Rád vzpomínám nejen na ty, kteří na faře pomáhali, ale i na ostatní
farníky. Byl to pro mě rok plný nových věcí.
Díky za rozhovor, slova povzbuzení i za udělené novokněžské požehnání.
P. Jindřich Peřina
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ohlédnutí
OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ ČESKÉ
KŘESŤANSKÉ AKADEMIE VE VIZOVICÍCH
Místní skupina ČKA ve Vizovicích v letošním
roce uspořádala čtyři večerní setkání. Nejprve
se v dubnu uskutečnila beseda s paní doktorkou Marií Svatošovou na téma
O hospicích, knížkách i umění stárnout. Tento večer se konal na orlovně, kam přišlo asi 80 návštěvníků.
Zvláštní poděkování patří paní Marii Hrdličkové ze Zlína, která během
besedy prodávala knihy a také panu
Janu Mikulaštíkovi, který se zajistil
improvizovanou prodejnu s občerstvením.
V měsíci květnu jsme v kavárně KD
přivítali pana profesora Miloslava
Pojsla, který promluvil k tématu Počátky křesťanství na Moravě. Jednalo se o velice
odbornou a vzorně připravenou přednášku vysokoškolské úrovně.
V polovině června k nám opět zavítal violista
a vydavatel hudebních nosičů pan Mgr. Karel
Plocek, stálý člen brněnské filharmonie. V kom-

ponovaném večeru nám na evangelické faře
představil známé i zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin.
Poslední přednáška se uskutečnila 5. září, kdy
jsme měli vzácnou příležitost uvítat ve Vizovicích pana doktora Jiřího Grygara, který si pro nás připravil strhující přednášku k tématu Úspěchy
a problémy teorie velkého třesku.
Na přednášku si udělalo čas rekordních téměř 150 posluchačů. Jednalo
se vskutku o důstojnou tečku za setkáními v tomto kalendářním roce.
Přes určitou únavu z nesnadného
zvaní hostů bychom rádi v těchto
dosavadních aktivitách pokračovali a pokusili se pro příští rok zajistit opět zajímavé a kvalitní řečníky.
Jednáme např. o návštěvě pana docenta Jaroslava Šebka. Váš zájem je pro nás největší odměnou i ujištěním, že tato vynaložená snaha
není marná.
Za Místní skupinu ČKA ve Vizovicích
Mgr. Jiří Malý

V pátek 21. 11. dostalo 19 dětí, které se připravují na první svaté přijímání, Kancionál. Snažme se jim dávat dobrý příklad v pozorné a aktivní účasti na mši svaté.
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V sobotu 8. 11. se konala na Velehradě tradiční děkanátní pouť za obnovu rodin a za nová duchovní povolání.
Ať tato pouť přinese hojný užitek také v podobě nových povolání z rodin naší farnosti.

V neděli 9. 11. se vypravili zástupci farností spravovaných z Vizovic ke hrobu Mons. Kutáče. Společná
modlitba byla vyjádřením vděčnosti za jeho kněžskou
službu.
farní zpravodaj / prosinec 2014

Řada dětí využila nabídku CPR Vizovice a přišla si
ve čtvrtek 27. 11. na faru vyrobit svůj adventní věnec.
Kéž nejen jim zapálené svíčky připomínají, že si Bůh
přeje, abychom žili jako děti světla.
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predstavujeme DVD
CHIARA
Tento filmový nosič nabízí dvojici dokumentů
představující život a myšlenky dvou významných žen v katolické církvi ve 20. století, které
se shodou okolností obě jmenují Chiara. První
z nich je Chiara Lubichová (1920 – 2008), zakladatelka Hnutí fokoláre. Její život, duchovní
cesta a spiritualita Hnutí fokoláre jsou na tomto
DVD představeny ve 22 minut dlouhém dokumentu. Divák zde tak má možnost blíže poznat
tuto výjimečnou osobnost a především způsob,
jakým žila svou víru a dokázala nadchnout pro
Krista mnoho lidí kolem sebe - neokázalým, ale
opravdovým životem podle evangelia.
Druhý dokument, který trvá 45 minut, přibližuje
životní osudy dnes již blahoslavené Chiary Luce
Badano (1971 – 1990). Chiara Luce byla obyčejná italská studentka, která se již od dětství
snažila naplno žít svůj vztah s Bohem skrze obyčejné události každodenního života. Později se
seznámila se spiritualitou Hnutí fokoláre, do něhož vstoupila. Do jejího života však náhle zasáhl
velký kříž - zákeřná nevyléčitelná nemoc. Chiara
jej však dokázala přijmout a proměnit v opravdové svědectví radostně žité víry, skrze níž povzbuzovala všechny své blízké kolem sebe. V jejím životě tedy nechyběly ani těžké okamžiky (ať
už studijní problémy ve škole nebo vyrovnávání
se s nemocí a utrpení během posledního období jejího života). Tyto překážky však dokázala
vždy s pomocí své největší opory - Krista - překonávat. Chiara zemřela v roce 1990 ve věku 18

let, za blahoslavenou byla prohlášena papežem
Benediktem XVI. v roce 2010. V dokumentu se
objevují nejenom cenná svědectví Chiařiných
rodičů, přátel a známých, ale také autentické
nahrávky jejího hlasu. Oba snímky jsou vhod-

ným materiálem do různých společenství, kde
mohou být dobrou inspirací pro společné zamyšlení, jak prožívat svůj vztah s Kristem a každodenní život z víry.
DVD je ve farní knihovně.
Převzato z časopisu Oldin 4/2012
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intence prosinec
1.

Po

17.30

Za Boží požehnání a za dar zdraví pro rodinu Žůrkovu

4.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Baluskovu a za duše v očistci

5.

Pá

17.30

Za + Zdeňka Minaříka a za celou živou i + rodinu

6.

So

17.30

Za rodiče Mikulíkovy, + dva syny a za živou rodinu

7.

Ne

9.00

Za + Marii a Karla Glückovy s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

8.

Po

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

11.

Čt

17.30

Za + Miroslava Straku a za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Strakovu a Slovákovu

12.

Pá

17.30

Za + rodinu Horovu a Mikulaštíkovu

13.

So

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a ochranu
Panny Marie pro rodinu Jaroščákovu, Pinkavovu a Tomíkovu

14.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Stanislava Brdušíkovy, jejich rodiče a za živou rodinu

15.

Po

17.30

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

18.

Čt

17.30

Za + rodiče Krajčovy, Vlastu Němcovou a za její rodiče

Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

19.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Mohylovu s prosbou o Boží ochranu a pomoc a za duše v očistci

20.

So

17.30

Za + Alenu a Jana Šternberské, rodinu Poláškovu a za duše v očistci

21.

Ne

9.00

Za + Františka a Františku Žůrkovy, jejich + děti, živou rodinu a za duše v očistci

22.

Po

17.30

volné

23.

Út

8.00

volné

24.

St

15.00

Za děti a rodiny

22.00

Za farníky a město Vizovice
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.

Čt

9.00

Za všechny farníky, kteří po vzoru Panny Marie a sv. Josefa ochotně a obětavě slouží
Bohu a lidem v našem kostele a ve farnosti

26.

Pá

9.00

Za živou a + rodinu Hrubou a Váňovu a za duše v očistci

Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Svátek SVATÉHO JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
27.

So

17.30

Za + Jana Baluska a za duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie
pro celou rodinu
Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

28.

Ne

9.00

Za rodiny naší farnosti

29.

Po

17.30

Za + Antonína Jiříčka a za celou živou i + rodinu

31.

St

15.30

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2014

