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úvodník

VSTUPUJEME DO DOBY POSTNÍ
Postní doba, kterou zahájíme ve středu 6. března, představuje cestu intenzivního duchovního
cvičení. Na jejím začátku nám liturgie znovu
předkládá praxi trojího pokání: modlitbu, almužnu a půst. Má nás disponovat k tomu, abychom lépe oslavili Velikonoce a získali zkušenost s Boží mocí. Jaká je to moc? Uslyšíme o ní
v hymnu Veliké noci: „Zahání hříchy, smývá
viny, hříšníkům vrací nevinnost a zarmouceným
radost; zahání nenávist, vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.“
Myslím, že stojí za to se snažit. Nemá jít o zaslepené plnění nějakých úkolů a předsevzetí,
i když ty nám mohou pomoci, ale jde o to, aby-

chom se víc zahleděli na svého Pána a jeho
lásku ke každému z nás. Chceme tuto lásku pocítit. Jak nám v tom pomůže půst? Postem říkám Bohu: „Ty sám mi stačíš. Ty jsi dárcem mé radosti. Není to ani jídlo, ani peníze, ani televize ani
internet…“
Popelec, kterým budeme označeni na čele,
bude vyjadřovat prostou pravdu: „Já jsem
ubohý člověk, prach a popel, ale nejen to. Mám
také nesmrtelnou lidskou duši. Uznávám svou
omezenost, ubohost a nedostatečnost, především svou hříšnost. Bez Tebe jsem, Pane, slabý, ale
s Tebou jsem silný. S Tebou mám vše.“
Požehnaný postní čas nám všem přeje
P. Vít Hlavica

oznámení
BŘEZEN
 v pátek 1. března je první pátek v měsíci.
Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
v pondělí 4., 11. a 25. března bude od 18.30
v sále KC setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
ve středu 6. března začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu, to znamená: pro všechny křesťany je půst od masa
a pro věřící od 18 do 60 let je půst újmy (postem újmy rozumíme spokojit se s jediným úplným nasycením). Mše sv. bude v 18. 30.
 Křížové cesty - ducha kajícnosti prohlubuje pobožnost křížové cesty. V době postní se ji
budeme společně s dětmi modlit vždy v pátek
od 17 hodin místo modlitby růžence; v neděli od 15 hodin ji povedou různá společenství
(viz tabulka).

v sobotu 9. března v 16.45 (přede mší svatou) zveme všechny maminky z hnutí Modlitby
matek, ale nejen je, na krátkou adoraci za naše
děti a rodiny.
v neděli 17. března bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v pondělí 18. března bude večerní mše
sv. v 17.30 ze slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Obětována bude za všechny
muže farnosti. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek.
v neděli 24. března bude sbírka na přípravu
primiční slavnosti Marka Mikulaštíka.
v neděli 24. března v 16 hodin bude večer
chval.
v sobotu 6. dubna nebude večerní mše svatá. Koná se Děkanátní pouť za obnovu rodin
a nová kněžská a řeholní povolání na Velehradě.

KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2019 (začátek v 15 hodin)
TERMÍN

ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní

10. března

ŽIVÝ RŮŽENEC

Marie Bačová

2. neděle postní

17. března

MUŽI FARNOSTI

Václav Lednický

3. neděle postní

24. března

MINISTRANTI

Štěpán Radoň

4. neděle postní

31. března

RODINY FARNOSTI

Tomáš Špaňhel

5. neděle postní

7. dubna

ŽENY FARNOSTI

Mária Jaroščáková

Květná neděle

14. dubna

SCHOLA/MLÁDEŽ

Alena Kolaříková ml.

Postní almužna - Charita ČR pořádá v postní době projekt „Postní almužna“. Na Popeleční
středu a při následující neděli si můžete vyzvednout barevnou krabičku na finanční prostředky, které mají představovat, co jsem si z lásky
k Bohu a k lidem v době postní odřekl. Na spodku krabičky můžete vyznačit účel, na který se
mají takto vybrané prostředky použít.
farní zpravodaj / březen 2019

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC BŘEZEN

Aby slavení eucharistie bylo skutečným
středem našeho života.
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OREL
V sobotu 2. března se
na orlovně uskuteční Orelský košt slivovice. Soutěžící se mohou hlásit u Štěpána Žůrka nebo Antona Angeloviče. Do soutěže dodají
0,5 litru pálenky a zápisné ve výši 100 Kč.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny členy Orla a jeho příznivce na Výroční členskou
schůzi, která se uskuteční v neděli 3. března
od 14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen zhodnotit rok 2018 a naplánovat rok 2019, ale i posedět a povykládat si při končinovém posezení,
které bude po schůzi následovat. Prosíme členy
jednoty, aby s sebou přinesli členské příspěvky
(200 Kč), popř. je předali sestře J. Mikulaštíkové.
6. února se na orlovně uskutečnil tradiční dětský karneval. Velké poděkování patří děvčatům pod vedením Terezy Adamuškové a Aleny
Kolaříkové za přípravu a realizaci programu, Lidušce Janečkové za pouštění hudby, panu Oškerovi za fotografování, paní Mikulaštíkové a Oškerové a panu Adamuškovi za obsluhování bufetu
a v neposlední řadě všem štědrým dárcům, kteří
přispěli do dětské tomboly.
Malujete a rádi tvoříte? Máte doma povedený
obrázek ze školy či školky? Zapojte se do župní
výtvarné soutěže na téma Zimní radovánky!
Své práce (označené jménem, příjmením, věkem
a třídou ZŠ) můžete odevzdat do 25. 3. Alžbětě
Doležalové nebo je vhodit do poštovní schránky na orlovně. O jejich zaslání do soutěže se postaráme
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Zveme všechny děti, které v létě ukončí 1. – 9.
třídu ZŠ, na farní tábor, který bude letos od 3. 8.
do 10. 8. ve Vidči. Cena je 1 700,- Kč za první dítě,
a za každé další pak 1 500 Kč.
Přihlášky najdete pod věží kostela. S dotazy se
obraťte na Alču Kolaříkovou (tel.: 739 741 064),
případně napište na taborvizovice@seznam.cz.
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POSTNÍ CESTA NA GOLGOTU
Vzadu v kostele během postní doby naleznete model Golgoty. Před ní budou v košících dva
druhy křížků – světle fialové pro děti, tmavě fialové pro dospělé. Během postní doby má každý,
kdo chce „doprovázet Krista na Golgotu“ a společně se připravit na Velikonoce, možnost se zapojit pomocí plnění postních úkolů. Z košíku si
vezme jeden křížek. Rozlepí ho a nalezne úkol.
Pokud úkol splní, může křížek opět spojit a zapíchnout ho špejlí do „skály“. Má možnost vzít si
další křížek ke splnění. Pozor, vždy se plní jeden
úkol, teprve po jeho splnění si můžete vzít další!
Když úkol nesplníte, křížek do skály nezabodávejte. Pokud si vytáhnete křížek s úkolem, který
nemůžete splnit (např. vdova si vytáhne křížek
s úkolem „nachystej manželovi snídani“), zalepte jej, vraťte zpět do košíku a vytáhněte si jiný
křížek.
P. Vít Hlavica
NABÍDKY POUTÍ
Stále jsou volná místa na farní pouť do Říma
na kněžské svěcení Marka Mikulaštíka ve dnech
20 – 27. 6. 2019. Cena cca 8 000 Kč + kapesné
120 – 150 €. Další informace jsou na stránkách
www.farnostvizovice.cz. Zájemci, přihlašujte se
do nejdříve v sakristii kostela.
Pouť do Medžugorje - 15. 9.–21. 9. 2019, s duchovním doprovodem P. Radka Maláče. Další podrobnosti a přihlášky jsou k dispozici v sakristii.
Farnost Všemina pořádá v termínu 8. – 20. 9. 2019
pouť do Izraele. Další podrobnosti najdete
i na www.obecvsemina.eu, případně v sakristii. Cesta na 11 pobytových dnů po nejzajímavějších místech ve Svaté zemi. Budeme putovat
biblickou krajinou v Kristových stopách s každodenní mší svatou. Způsob této cesty nespočívá v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném
pronikání do biblické krajiny. Proto je také pouť
delší a „klidnější“.
www.farnostvizovice.cz

6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)
6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib (pastorační praxe 3. 7. 1995 – 7. 7. 1996)
19. března slaví svátek P. Mgr. Josef Rosenberg (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)
19. 3. slaví svátek svátek otec biskup Mons. Josef Hrdlička
19. března slaví svátek
otec pomocný biskup Mons. Josef Nuzík
19. 3. slaví svátek svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa
(od 9. 7. 1994 trvalý jáhen v Bratřejově)
21. 3. slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč
30. 3. slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka (od 1. 7. 1994)
Všem přejeme na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a jejich patronů
hojnost Božího požehnání a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

ohlédnutí
OHLÉDNUTÍ ZA JMJ PANAMA 2019
Letošní leden se pro mě, ale i pro Vaška
Hrubého a dalších cca 200 Čechů a statisíce
poutníků, stal nezapomenutelným měsícem,
a to díky pozvání Svatého otce na Celosvětové
setkání mládeže v Panamě. Dříve než jsem se
dozvěděla, kde to bude, měla jsem jasno, že pojedu. Loni na jaře jsme se s kamarádkou domluvily, že poletíme spolu a budeme i cestovat.
První dojem z Panamy byl: „Co tady dělám
a co tady budu dělat téměř 4 týdny?“ Nebyl to
strach, ale srážka s jiným prostředím a místním
podnebím, které je teplé a vlhké.
Dny pro cestování jsme plně využily a v neděli
večer jsme sice unavené, ale plné zážitků
doputovaly na místo předprogramu do farnosti
Pražského Jezulátka v Buena Vista. Tam všechny
poutníky čekaly hostitelské rodiny. Následující dny postupně přilétali další poutníci, mezi
nimiž byl i Vašek. Ve farnosti jsme byli i s poutníky z Ekvádoru, Salvadoru, Brazílie a jednou
poutnicí z Nikaragui.
Moto setkání znělo: Jsem služebnice Páně, staň
se mi podle tvého slova. Dobrovolníci z Buena
Vista měli připravený program na každý den.
farní zpravodaj / březen 2019

V pondělí jsme tančili přede mší i po mši, plní
radosti a očekávání si vykládali a seznamovali
se spolu navzájem. V úterý, kdy oficiálně začal
předprogram, si místní nachystali prezentaci
o historii farnosti a Panamy, folklórní vystoupení
a průvod s Pražským Jezulátkem. Ve středu
jsme se vydali na křížovou cestu ke kapličce
na nedaleký kopec. Čtvrtek patřil misiím a pátek
sportu. Jelikož Panamci nejsou mistři v organizování a dochvilnosti, stávalo se občas, že jsme
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namísto „Rebública Checa!“ [čeka] provolávali
„republika čekááá“. Avšak vždy jsme se dočkali
pěkného programu od srdečných lidí.
Předprogram neboli dny v diecézi mají vždy
v sobotu společné setkání všech poutníků
ubytovaných v dané diecézi – my jsme jeli
do Colónu. V neděli jsme měli den ve farnosti. U místní školy jsme slavili mši svatou

program, který byl od čtvrtka se Svatým otcem
na Campo Santa María La Antigua. Tento program mívá obyčejně stejný řád: ve středu
mše svatá s místním arcibiskupem, ve čtvrtek
přivítání papeže s poutníky a katecheze,
v pátek křížová cesta, v sobotu vigílie a v neděli
závěrečná mše. Sobotní a nedělní program se
konal v Metro Parku Campo San Juan Pablo II,

a poté následovala krátká vystoupení zástupců
všech zemí, které byly spolu s námi ve farnosti
Pražského Jezulátka. Odpoledne jsme prožili
s rodinou většinou na výletě. Program v Buena
Vista byl velmi živý a radostný, a to především
díky našim rodinám a dobrovolníkům. S místním knězem jsme svérázně španělsky provolávali pokřiky: Ať žije Ježíš! Ať žije! Ať žije Panna
Maria! Ať žije!, a to jak při katechezi, tak při mši
svaté. Bylo toho mnoho, s čím jsme se museli
rozloučit při odjezdu do farnosti sv. Josefa
v Paraísu poblíž Panama City.
V Paraísu jsme měli možnost navštěvovat
dopolední česko-slovenský program anebo
trávit celý den v Panama City na mezinárodním programu. Odpoledne jsme se vydávali
zpravidla za poznáním města do staré i moderní části, do kostelů, na mrakodrapy, k Panamskému průplavu, do džungle, na místní kopec
či jiná místa. Večer jsme přicházeli na oficiální

kde všichni poutníci přespali. Závěrečného programu se zúčastnilo cca 700 tisíc poutníků.
Pokud bychom z domu sledovali TV Noe,
pravděpodobně bychom při promluvách viděli
Svatého otce z větší blízkosti, mluvil by k nám
„česky“ apod., ale to, co jsme jako poutníci
zažili, se s pohodlím v gauči nevyrovná.
Na závěr zmíním jednu myšlenku Svatého otce
ze sobotní promluvy. Když Maria říká andělovi,
ať se jí tak stane, nebyl to pasivní či rezignovaný
souhlas nebo přitakání na způsob: „Dobrá, zkusíme a uvidíme, co bude“. Bylo to něco více,
něco jiného. Bylo to přitakání, které se chce
zapojit a riskovat, vsadit všechno, a to bez
jakékoli jiné záruky než jistoty, že je nositelkou
příslibu…
Více o JMJ v Panamě se můžete dozvědět na besedě některou březnovou neděli po křížové
cestě. Datum bude upřesněno v ohláškách.
Liduš Janečková
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www.farnostvizovice.cz

V sobotu 2. února byly farnosti představeny děti, které se letos připravují na první svaté přijímání. Mysleme
na ně ve svých modlitbách.

svetec mesíce
CYRIL JERUZALÉMSKÝ (biskup, mystik,
učitel církve; svátek 18. března)
Katolická církev uctívá tři světce jménem Cyril,
a to Cyrila Jeruzalémského (asi 315-386 či 387),
Cyrila Alexandrijského (asi 376-444) a konečně
sv. Cyrila (Konstantina, 826-869), bratra Metoděje (815-885).
Cyril Jeruzalémský se narodil pravděpodobně
přímo v Jeruzalémě. Tam studoval spisy církevních Otců a Písmo, tam byl i vysvěcen a dostal za úkol přípravu katechumenů. Tyto katechetické kurzy pro žadatele o křest i ty, kteří
už křest přijali, tvořily spolu s myšlenkami
o liturgii jádro jeho činnosti (odtud i přezdívka
farní zpravodaj / březen 2019

katecheta). Zřejmě r. 349 se stal jeruzalémským biskupem a téměř okamžitě byl vtažen
do jednání ohledně postavení biskupství vůči
metropolitnímu stolci v Caesareji (u izraelské
Haify) a jeho biskupu Akáciovi, stoupenci ariánství (směr popírající božství Krista). Akácius ho
do funkce navrhl v domnění, že bude respektovat nadřazenost Caesareje; Cyril to ale odmítl;
konflikt dále eskaloval, když ho Akácius obvinil,
že neoprávněně prodal církevní statky, aby pomohl chudým. Do sporu se vložil i císař a r. 357
byl Cyril donucen odejít do exilu. Tato situace se
v následujících dvaceti letech opakovala ještě
dvakrát, takže nakonec prožil ve vyhnanství
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téměř stejnou dobu, jakou působil ve své diecézi. Činil tak bez reptání a bez hořkosti či dokonce zášti vůči svým odpůrcům. Úřadu se ujal
definitivně až na sklonku života, r. 378; r. 382
se pak zúčastnil konstantinopolské synody,
která potvrdila právoplatnost nauky o tajemství Nejsvětější Trojice, platnost jeho biskupského svěcení i jeho zásluhy. Z Cyrilových spisů
se dochovalo přes 20 homilií pronesených
kolem r. 350. Byly určeny katechumenům
i nově pokřtěným a představují důležitý
pohled raných křesťanů zejména na svátost
křtu, věroučné pravdy, modlitbu Otčenáše, eucharistii a biřmování. Význam křtu například
popisuje následujícími slovy: „Třikrát jste byli
ponořeni do vody a pokaždé se přitom vynořili
na znamení třech dnů Kristova pohřbu; tímto
obřadem jste napodobili našeho Spasitele,
který strávil tři dny v lůně země (srov. Mt 12,40).
Prvním vynořením z vody jste slavili vzpomínku
na první den pobytu Krista v hrobě, tak jako jste
prvním ponořením vyznali první noc strávenou
v hrobě: jako ten, kdo v noci nevidí, zatímco
ve dne se těší ze světla, tak nyní i vy. Když jste byli
ponořeni do noci, neviděli jste nic, a když jste
se vynořili, je bílý den. Tajemství smrti a zrození,
tato voda spásy je pro vás hrobem i matkou. Pro
vás se čas smrti stýká s časem zrození: jeden
a tentýž čas uskutečnil obě události.“ V souvislosti s katecheticko-mystickým myšlením
Cyrila uvádí Slovník křesťanských mystiků (2012)
výstižný úryvek z Cyrilova díla: „Nazýval ses
katechumen a byls obklopen vnějšími zvuky.
Slyšel jsi slovo naděje, ale nerozuměls, co znamená. Slyšel jsi slovo Písmo, aniž bys znal
jeho hloubku. Nyní to už není vnější, nýbrž
vnitřní zvuk, protože se ozývá v tobě. Duch
Svatý, který v tobě přebývá, si z tebe činí Boží

příbytek.“ Papež Benedikt XVI. o tomto vynikajícím muži a učiteli církve na generální audienci
z 27. 6. 2007 mimo jiné řekl: „Cyrilovy homilie
ve svém celku představují systematickou katechezi o znovuzrození křesťana prostřednictvím

křtu. (…) V posledku jde o integrální katechezi,
která díky zapojení těla, duše i ducha je více než
vhodná i pro katechetickou formaci křesťanů
dneška. Prosme Pána, aby nám pomohl osvojit si křesťanství, které skutečně zasahuje celou
naši existenci, a tak z nás činí věrohodné svědky
Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka.“
S Cyrilovými katechezemi je možno seznámit
se v Patristických čítankách (Česká katolická
charita 1988); jejich stručný výbor otiskla i internetová revue Theofil.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 3, březen 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
dubnového čísla je 18. března 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence brezen
1.

Pá

17.30

Za + Václava Kupku, Ladislava Radoně a za duše v očistci

2.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

3.

Ne

9.00

Za + rodiče Machovy, Janu Kovářovou a za živou rodinu

4.

Po

17.30

Za + Marii Macalíkovou

6.

St

18.30

Za živou a + rodinu Janečkovu a Klemšovu s prosbou o Boží ochranu
pro celou rodinu

7.

Čt

17.30

Za + Františka Žůrka, rodiče, sourozence, živou rodinu a za duše v očistci

8.

Pá

17.30

Za + Antonína Doležala, rodiče z obou stran, rodinu Haitovu
s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

9.

So

17.30

Za + rodiče Hlavenkovy, jejich děti, manžela, dar zdraví, Boží ochranu
pro živou rodinu a za duše v očistci

10.

Ne

9.00

Za + rodiče Marii a Františka Krajčovy, rodinu Němcovu, Pavla Krajču,
živou rodinu a za duše v očistci

11.

Po

17.30

Za + Irenu a Františka Novákovy

14.

Čt

17.30

Za + Miroslava Kovaříka, neteř Lenku, rodiče, sourozence a za živou rodinu

15.

Pá

17.30

Za + Magdu Lednickou a za živou rodinu

16.

So

17.30

Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a za Boží ochranu
pro živou rodinu

17.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Josefa Čižmářovy, Ludmilu a Františka Balajkovy,
živou rodinu Pšenčíkovu, Hasíkovu, Balajkovu a Mikeskovu

18.

Po

17.30

Za všechny muže farnosti

21.

Čt

17.30

Za + Věru Hábovou, rodiče, staříčky a za živou rodinu

22.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu, Marii a Stanislava Žůrkovy a za živou rodinu

23.

So

17.30

Za živou a + rodinu Gregarovu

24.

Ne

9.00

Za + Marii Vymětalíkovou, manžela a za duše v očistci

25.

Po

17.30

28.

Čt

17.30

Za + Karla Bečicu, rodiče a za živou rodinu

29.

Pá

17.30

Za + Marii a Klimenta Sláčíkovy, rodiče z obou stran, jejich sourozence
a za Boží ochranu pro živou rodinu

30.

So

17.30

Na poděkování za děti, které nám Bůh daroval, a za živou i + rodinu
Ševčíkovu, Vyoralovu a Krajčovu

31.

Ne

9.00

Za + Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu

POPELEČNÍ STŘEDA

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za farníky a všechny ženy v požehnaném stavu

