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úvodník
JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ JE ZKOUŠKOU
NAŠÍ VÍRY
U brány starého kláštera v horách zaklepal neznámý cizinec. Je už večer. Dveře jsou zavřené.
Po chvíli se za dveřmi kapucínského kláštera
ozve vrátný: „Kdo jste a odkud přicházíte? Co
si přejete?“ – Neznámý cizinec prosebně odpovídá: „Hledám pokoj, pokoj srdce.“ – Dveře
kláštera se otevřou a neznámý muž zde nachází přístřeší i vytoužený vnitřní pokoj. A kdo
byl ten cizinec? Byl to dobře známý Dante Alighieri, autor světoznámého díla Božská komedie. To, co mu nemohla dát Florencie se vší svou
krásou, kulturou a pomníky, to mu poskytl Ježíš zmrtvýchvstalý, daroval mu velikonoční pokoj v duši.
Ježíšovo vzkříšení je zkouškou naší víry. My
chceme přijmout to, co hlásali apoštolové
a z čeho žili křesťané ve všech dobách: Ježíš
není mrtev, ale žije! On nepatří mezi mrtvé, ale
on je živý. Milióny lidí se dnes po něm nazývají křesťany, modlí se k němu, obětují za něho
i svůj život a plně mu důvěřují.
Představme si časné ráno, tráva je ještě mokrá,
slunce pomalu vychází. Spěcháte, abyste se šli
důstojně rozloučit s někým, kdo vás kdysi zachránil před trestem, neodsoudil vás, kdo se
na vás podíval pohledem milujícího Otce a odpustil vám hříchy starého života. Tehdy jste
mohli začít úplně znovu, šli jste za ním, byli jste
mu přítelem. A teď vám ho vezmou, ukřižují a vy
nemáte tolik slz, kolika byste vyjádřili smutek
za nejlepším, co vás v životě potkalo - za Ježíšem.

Možná na něco podobného myslela Marie
Magdaléna, když šla k hrobu Ježíše. Najednou
se polekala, kámen byl odvalen a hrob prázdný.
Ježíš zmizel. Zmítala se v smutku i ve strachu.
V té chvíli však slyší nejkrásnější poselství - není
tady, vstal z mrtvých! Ježíš žije! Ten pohled na
vzkříšeného Krista musel být nádherný. Tolik
lásky, pokoje a jistoty cítila Marie Magdaléna
v přítomnosti Ježíše! Najednou všechna Jeho
slova, podobenství, všechno dávalo smysl.

Musela to jít oznámit učedníkům. I k nám přichází zpráva, že JEŽÍŠ JE ŽIVÝ! Nebojme se!
Jsme na straně vítězů! Jsme spaseni! Náš Bůh
je velký Bůh, je Pánem života a zve nás k věčnému životu.
Poselství Velikonoc je, že Ježíš porazil smrt
a že ta nad námi nikdy nezvítězí! Oslavujme

Pána, chvalme ho a jásejme! Pojďme, sdělme to
všem, ať se radují ze spásy a z nekonečného milosrdenství Boha. Ať je naše radost také radostí
všech lidí kolem nás.
Požehnanou a radostnou dobu velikonoční
vám přeje a o vzájemnou modlitbu prosí
bohoslovec Dominik Kovář

oznámení
KVĚTEN
 ve středu 1. května pojedou kluci na Ministrantský den do kněžského semináře v Olomouci.
 čtvrtek 2. května je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
v pátek 3. května bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16 hodin.
ve středu 8. května se uskuteční na Provodově děkanátní setkání schol. Začátek je v 9 h.
v sobotu 11. května od 9 do 17 hodin bude
v KC setkání dětí, které se připravují na první
svaté přijímání.
 v neděli 12. května pořádá CPR Vizovice
v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost
aneb Oslavu Dne maminek a celé rodiny.
v pondělí 13. května bude večerní mše svatá v 17.30 hodin v kapli Panny Marie na Karažijce.
 Česká křesťanská akademie – místní skupina Vizovice pořádá v úterý 14. května besedu
s šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym. Začátek je v 18 hodin v kavárně Kulturního domu
ve Vizovicích. Všichni jste srdečně zváni.
v neděli 19. května při mši svaté v 9.00 hodin poděkujeme Bohu za dar života (80 let)
a za dar kněžství otce Arnošta a otce Stanislava.
 v neděli 19. května bude sbírka na potřeby farnosti.
 v neděli 19. května bude pouť u Chladné
studny. Mše svatá bude v 15 hodin a bude oběfarní zpravodaj / květen 2019

tována za živé a zemřelé poutníky k Chladné
studni.
v sobotu 25. května bude od 9 hodin svatá
zpověď dětí, které přistoupí k prvnímu svatému
přijímání, a jejich rodičů.
 v sobotu 25. května bude večerní mše
v 17.30 hodin slavena v zámecké kapli.
v neděli 26. května při mši svaté v 9 hodin
půjdou děti k prvnímu svatému přijímání. Modleme se za ně, aby neztratily přátelství s Pánem
Ježíšem. Mše svatá bude obětována za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence.
v neděli 26. května bude sbírka na přípravu
primiční slavnosti.
ZÁPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH
na druhou polovinu roku 2019 se bude konat na faře v sobotu 4. května od 15 hodin
do 17 hodin a v neděli 5. května po mši svaté
v sakristii kostela.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Pobožnosti budou ve všední dny, ve kterých je
u nás mše svatá (pondělí, čtvrtek, pátek, sobota), vždy po mši svaté.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC KVĚTEN

Aby sdělovací prostředky šířily ve společnosti ducha pravdy a krásy, vzájemnou
lásku a spravedlnost.
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OREL
Orel jednota VIZOVICE Vás
srdečně zve na akce, které nás čekají v následujícím období:
• ve středu 1. května se uskuteční tradiční Jarní putování. Krátká trasa s programem pro
děti povede letos do Čamínek a dlouhá ke
Chladné studni. Registrace všech účastníků
proběhne od 8.00 do 9.30 hod. na orlovně.
• v sobotu 4. 5. se můžete s námi vydat na atletické závody do Nivnice. Zájemci, dejte
do 28. dubna vědět Alžbětě Doležalové, abychom mohli včas poslat do Nivnice přihlášku.
• v sobotu 11. 5. odpoledne od 14 do 16 hodin si budou moci děti přijít na orlovnu vyrobit dárek pro svou maminku k jejímu svátku.
• v neděli 12. 5. se s orelskými rodinami sejdeme na společném obědě na orlovně na Oslavě svátku maminek. Pozvánky byly všem rozeslány individuálně. Prosíme, nezapomeňte
se přihlásit do 1. 5.
• v sobotu 18. 5. se v Uherském Hradišti uskuteční 1. ročník Běhu pro Paměť národa. Orlové naší župy poběží za všechny vězněné
Orly komunistickým režimem. Z naší jednoty
to např. byli bratři Jan a Ladislav Ledničtí. Pokud byste chtěli podpořit dobrou věc a běhu
se zúčastnit, dejte vědět do 28. dubna Alžbětě Doležalové, abychom vyplnili přihlášku
a poslali ji na župu.
• v neděli 19. 5. se sejdeme na Velehradě
a v archeoskanzenu na Modré, abychom
společně s ostatními Orly oslavili 110 let
od založení organizace Orel. Na programu
je setkání u hrobu Mons. Šrámka, mše svatá,
kulturní i zábavný program pro děti. Vstup do
archeoskanzenu je volný.
• v sobotu 1. června se v Luhačovicích na Lázeňském náměstí uskuteční přehlídka duchovních písní Cantate, na které vystoupí
obě naše vizovické scholy. Přijeďte se na přehlídku podívat, a naše zpěváčky tak podpořit.
farní zpravodaj / květen 2019

Více se o jednotlivých akcích dočtete v orelské
nástěnce a na facebookových stránkách Orla
Vizovice.
CENTRUM PRO RODINU
Prosíme rodiče, kteří zvažují přihlášení dětí na Prázdninové dny
- přím. tábor, aby tak učinili co nejdříve. Termíny jsou: 8. - 12. 7. a 15 - 19. 7. 2019. Přihlášky
najdete pod věží kostela nebo na webu Centra pro rodinu.
Přijměte pozvání na tradiční oslavu maminek
a celé rodiny na Zahradní slavnosti v Ostratě
12. května od 14,30.
Více info na: http://www.vizovice.dcpr.cz
CHARITA ZLÍN
www.zlin.charita.cz
Přijmeme pracovníka v sociálních službách
pro práci v terénu
- zajímavé platové podmínky, příjemné benefity, skvělý kolektiv
- vhodné i pro mladé rodiče s dětmi či zdatnější
senior/ky (HPP částečný), studenty (DPP), telefon: 737 736 154, e-mail: info@zlin.charita.cz
Výpůjčka kompenzačních pomůcek a pomůcek denní potřeby
Když jsou tělesné funkce nedostatečně fungující v důsledku nemoci či úrazu, je nutná jejich
podpora. Ať už se jedná o krátkodobý či časově
otevřený problém, jsme tady pro vás, rádi vám
pomůžeme:
- výpůjčka kompenzační pomůcky, telefon:
603 929 449
- podpora při zajištění pomůcky hrazené z prostředků zdravotního pojištění, tel.: 739 245 974
15. 5. 2019, pouť na Svatý Hostýn
Odjezd ze Zlína, cena 110 Kč, prodej vstupenek
ve zlínské VENI. Informace tel.: 731 646 933.
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11. května slaví své 50. narozeniny P. Mgr. Miroslav Hřib
(pastorační praxe 3. 7. 1995–7. 7. 1996)
13. května slaví 42. narozeniny náš P. Mgr. Vít Hlavica
(od 1. 7. 2019)
21. května slaví své 80. narozeniny P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)
24. května slaví své 80. narozeniny P. Mgr. Arnošt Červinka
(od 1. 7. 1994)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
přímluvu jejich křestních patronů a ochranu Panny Marie.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

ohlédnutí

V sobotu 6. dubna se sešly rodiny děkanátů Zlín a Vizovice na Velehradě na pouti za obnovu rodin. Její součástí byl i program pro děti.
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Na Květnou neděli si naše mládež připravila netradiční křížovou cestu v zámecké zahradě.

svetec mesíce
ZDISLAVA Z LEMBERKA
(patronka Libereckého kraje,
svátek 30. května)
Středověk dal našim zemím tři světice, všechny
urozeného původu: sv. Ludmilu (přelom 9.
a 10. stol.), sv. Anežku Českou a sv. Zdislavu
(obě 13. stol., svatořečeny až na samém konci
20. stol.); o výjimečnosti těchto žen svědčí
i to, že v novověku k nim zatím žádné jméno
nepřibylo. Zdislava se narodila ve šlechtické
rodině v Křižanově na Moravě (nedaleko
Velkého Meziříčí) kolem r. 1220. Otec působil
farní zpravodaj / květen 2019

jako královský úředník, matka Sibyla pocházela ze Sicílie a především ona vedla děti ke
křesťanské výchově. Zdislava měla čtyři mladší
sourozence, z nichž se dospělosti dožily jen
dvě sestry; jako velmi mladá se provdala
za šlechtice Havla Markvartice, pracujícího
ve službách krále Václava I., a přestěhovala se
na hrad Lemberk (v Podještědí). Měli zřejmě
čtyři děti; bývá charakterizována jako svědomitá
a pečlivá matka i věrná manželka, ale tím se její
role nevyčerpávala. Ve svém osobním životě
nezůstávala uzavřena světu, ale otevírala se
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mu a intenzivně a citlivě vnímala jeho potřeby
a bolesti. Dokázala se sklonit k těm nejmenším,
protože ryzí víra prostupovala celou její bytost. Spolu s manželem založili v Jablonném
špitál (kde patrně i sama ošetřovala nemocné) a klášter, s velkou pravděpodobností se
zasloužila i o vznik dominikánského kláštera
v Turnově. Tam jako laička
řádu spolupracovala zejména s polskými bratřími, kteří
do Čech dominikány r. 1225
přivedli. Všechno toto úsilí
a vyčerpávající práce ji stály
mnoho sil a nakonec vedly k předčasné smrti; bylo jí
kolem 30 let. Jako nepotvrzená
příčina smrti se obvykle uvádí
tuberkulóza. Byla pohřbena
v kostele sv. Vavřince v Jablonném, který sice vypálili husité,
ale oheň ostatky ušetřil. Byly
pak uloženy v novém chrámu
z konce 17. stol. (od r. 1996
nese název Bazilika svatého
Vavřince a svaté Zdislavy),
kde spočívají dosud. Zdislava byla ctěna a uznávána
už za svého života – známá
(anonymní a veršovaná) Kronika tak řečeného Dalimila
(14. stol.) ji označuje jako
paní vzácnou počestnou
a čistou, která „pět mrtvých
boží mocí vzkřísila, mnoha
slepým zrak vrátila, chromých a malomocných
mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila“. Od konce 16. století její obliba trvale rostla a postupně sílily snahy o její

blahořečení, k čemuž došlo r. 1907 (Pius X.).
O její kanonizaci pak usiloval kardinál Štěpán
Trochta (zemřel 1974), stalo se tak ale až r. 1995
v Olomouci, kde sv. Jan Pavel II. svatořečil ji
i Jana Sarkandra. Už papež Pavel VI. uváděl
Zdislavu jako vzor manželské věrnosti, oporu
rodinné zbožnosti a příklad počestnosti mravů.
Sv. Jan Pavel II. v kanonizační
promluvě zdůraznil, že se její
život vyznačoval mimořádnou
schopností obětovat se pro
druhé, o čemž svědčil zvláště
její rodinný život i horlivá
služba v charitě, zejména
u lůžka umírajících, kterým
věnovala vždy mimořádnou
péči. To vysvětluje i velké
a stálé sympatie k ní a zároveň
zvyšuje mimořádnou aktuálnost jejího příkladu, zejména
pokud jde o hodnotu rodiny,
která – jak nás učí – musí být
otevřena Bohu, daru života
a potřebám chudých. Z literatury o světici připomeňme
odborné práce Z. Kalisty Blahoslavená Zdislava z Lemberka (Zvon, 1991) a dominikána
A. Svatoše Paní Zdislava (Ralsko, 1998); v krásné literatuře
zaujala Jakuba Demla (báseň
Píseň na blahoslavenou Zdislavu (1952, vydáno 1970) Jaroslava Durycha (próza Světlo
ve tmách, vyšlo posmrtně až r. 1988) a Alenu
Vrbovou (román V erbu lvice (1977); filmovou
verzi její knihy natočil Ludvík Ráža r. 1994.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 5, květen 2019. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, web: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Vít Hlavica, Mgr. Eliška Kořenková,
PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka
červnového čísla je 18. května 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence kveten
2.

Čt

17.30

Za + Růženu a Vladislava Rychlíkovy, jejich děti, sourozence a za živou rodinu

3.

Pá

17.30

Za + Helenu a Karla Hábovy, Helenu a Josefa Daňovy a za živou rodinu

4.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

5.

Ne

9.00

Za + Marii a Miroslava Hanáčkovy, jejich snachu Janu, staříčky Kašpárkovy
a za živou rodinu Hanáčkovu

6.

Po

17.30

Za + Zdenku a Františka Jiříčkovy, Tomáše Hálu s prosbou o Boží pomoc
pro živou rodinu

9.

Čt

17.30

Za + rodinu Pravdovu a Pšenčíkovu s prosbou k Matce Boží,
aby chránila živou rodinu

10.

Pá

17.30

Za + Marii Bugetovou, rodinu Lednickou, Kobelkovu a za duše v čistci

11.

So

17.30

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

12.

Ne

9.00

Za maminky

13.

Po

17.30

16.

Čt

17.30

Za + Vlastu Špaňhelovou a za živou i + rodinu Špaňhelovu

17.

Pá

17.30

Za + Marii a Josefa Světlíkovy, rodiče z obou stran a za Boží ochranu
pro živou rodinu

18.

So

17.30

Za + Štěpána Antonije,+ Marii Antonijovou, + Františka Jančíka st.,
+ Jana Valíčka ml., + Marii Valíčkovou st. a za Boží požehnání pro živou rodinu

9.00

Na poděkování za 80 let života P. ThDr. Stanislava Glűcka
a P. Mgr. Arnošta Červinky

19.

Ne
15.00

Kaple na Karažijce
Za + Antonína Pečeňu, manželku, živou rodinu a za duše v očistci

Pouť k MATCE BOŽÍ U CHLADNÉ STUDNY
Za živé i + poutníky ke Chladné studni

20.

Po

17.30

Za + Františka Baluska, živou i + rodinu Baluskovu a za duše v očistci

23.

Čt

17.30

Za + Františku a Antonína Janečkovy, Boží požehnání pro živou rodinu a za
duše v očistci

24.

Pá

17.30

Za + Františku a Josefa Hábovy, Ernu a Františka Klímovy,
ochranu Panny Marie pro živou rodinu a za duše v očistci

25.

So

17.30

26.

Ne

9.00

Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

27.

Po

17.30

Za + manžela, dceru, rodiče a za živou rodinu

30.

Čt

17.30

31.

Pá

17.30

Zámecká kaple
Za dárce, kteří v minulosti odkázali farnostem své majetky

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Za živou i + rodinu Bačovu, Pekařovu, Matůšovu a za duše v očistci
Svátek NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Za + Josefa Žebráčka, rodiče, sourozence, živou rodinu a za duše v očistci

