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úvodník
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
„Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě.
Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.“
(1 Kor 15,43)
Moji milí,
zanedlouho vstoupíme do období velikonočních svátků, kdy Kristus pro nás
sdílel všechno, a nyní se ptá Ježíš i mne,
zda s ním budu sdílet jeho osud...
V hloubi srdce se můžeme zachvět při
pomyšlení, že by v našem životě nezbylo
téměř nic. „Stačí, když máš mou milost;
vždyť v slabosti se projeví má síla.“ (1 Kor
12,9) Tato věta by měla rezonovat našimi
životy. Projevy síly ve slabosti a slávy
v opovržení se neustále odehrávají v našich životech. Křesťané věří, že to, co je
slabé, může přemoci to, co se jeví jako
silné. Slyšíme to v pašijovém příběhu:
Ježíš Kristus osamocený, odsouzený,
zbavený oděvu, zbičovaný, posmívaný,
umírající na kříži, volá: „Bože můj, Bože
můj, proč jsi mě opustil?“, je probuzen
k životu a vítězí nad smrtí. Věříme v nový
život, který už nepodléhá porušení a slabosti. Toto poselství k nám přichází opět
o těchto Velikonocích.
Přeji Vám, abyste tomuto poselství síly
ve slabosti a slávy v opovržení uvěřili a hledali a nacházeli sílu podle něj
trvale žít.
Otec Josef

„Ježíš nikdy není bez kříže
a kříž nikdy není bez Ježíše.“
P. PEDRE PIO

Přejeme Vám:
„Jaro v přírodě i jaro v duši.
Jaro nového člověka zbaveného chyb,
jaro požehnaných paprsků
hřejivého slunka
i požehnaných paprsků Boží milos .“
Za celou farnost P. Josef Rosenberg

oznámení
DUBEN
 na Velký pátek a po celou Bílou sobotu
bude možné přispět do pokladničky na Boží
hrob v Jeruzalémě.
 služba u Božího hrobu na Bílou sobotu
se bude zajišťovat tradičně dle rozpisu. Zapisujte
se prosím do příslušných kolonek.
od pátku 30. března do soboty 7. dubna se
můžeme modlit novénu k Božímu milosrdenství.
v neděli 1. dubna se budou při mši svaté žehnat pokrmy. Sbírka z této neděle bude zaslána
na kněžský seminář v Olomouci.
v pátek 6. dubna bude příležitost ke svátosti
smíření od 16:00.
v sobotu 7. dubna bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
v neděli 8. dubna bude v 15 hodin farní shromáždění na orlovně.
 v pondělí 9. dubna je slavnost Zvěstování
Páně, mše sv. je v 17:30.
v pondělí 16. dubna bude na faře od 18:15 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
 v neděli 22. dubna bude sbírka na potřeby
farnosti.
v neděli 22. dubna bude v 15 hodin koncert
varhaníka Ondřeje Muchy.
v pondělí 30. dubna bude na faře od 18:15 setkání s rodiči dětí před prvním svatým přijímáním.
ve čtvrtek 3. května bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
OREL
V sobotu 7. dubna se
ve Zlíně uskuteční župní plavecké závody. Pokud rádi plavete, využijte této příležitosti změřit své síly s ostatními. Poté si ještě můžete užít
různých vodních radovánek. Prezence všech
účastníků proběhne od 8. 30 do 9.00. Závod je
otevřený i pro nečleny Orla. Podrobný rozpis
kategorií najdete na plakátku.
Srdečně zveme všechny na Jarní putování,
farní zpravodaj / duben 2018

které se uskuteční v sobotu 14. dubna. Prezence všech účastníků proběhne od 8 do 9.30
hodin na faře. Pojďte s námi objevovat krásy
jarní přírody! Krátká trasa, na níž bude připraven program pro děti, letos povede na Těchlov,
dlouhá se vydá ze Syrákova do Vizovic.
22. dubna plánujeme pouť do Pozděchova.
Poutníci se mohou vydat pěšky nebo na kolech.
Sraz pěších poutníku bude v 8.30 u Janečků
na Krňovské ulici. Sraz poutníků na kolech bude
v 9.30 u orlovny. Podrobnosti budou oznámeny
v nedělních ohláškách.
V sobotu 28. dubna se můžete s námi vypravit za turistikou do Pitína na Pitěnský škrpál,
kde je pro všechny milovníky přírody nachystáno putování malebnou krajinou česko-slovenského pomezí.
Podrobnější informace o všech orelských akcích můžete najít také na našem webu www.
orelvizovice.cz nebo v orelské nástěnce.
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Ve dnech 17. a 18. 2. 2018 proběhla volba členů
pastorační rady Římskokatolické farnosti Vizovice. Pastorační rada farnosti bude pracovat v tomto složení:
P. Josef Rosenberg (předseda), ThDr. Stanislav
Glück
Farním společenstvím byli zvoleni: Ing. Jan Kořenek, Tomáš Špaňhel, MUDr. Martin Jandl, Ing.
Vít Sušila, Zdeněk Adamuška, Marie Hromádková, Václav Burget.
Farářem P. Josefem Rosenbergem byli jmenováni: Ludmila Janečková ml., Hana Radoňová, Drahomíra Ryšavá a Simona Farníková.
Nové pastorační radě přejeme požehnaný start
do následujícího funkčního období 2018-2022.
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PASTORAČNÍ PLÁN 2018
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI
A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE
Svátek Křtu Páně - konec vánočního období
- neděle 7. ledna
Popeleční středa - začátek postní doby
- 14. února
Květná neděle - začátek Svatého týdne
- 25. března
Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod
velikonoční - 1. dubna
Slavnost Nanebevstoupení Páně
- čtvrtek 10. května
Slavnost Seslání Ducha svatého
- neděle 20. června
Slavnost Nejsvětější Trojice
- neděle 27. května
Slavnost Těla a krve Páně
- čtvrtek 31. května
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
- pátek 8. června
Slavnost Ježíše Krista Krále
- neděle 25. listopadu
První neděle adventní - začátek nového
církevního roku - 2. prosince
Narození Páně - Boží hod vánoční
- úterý 25. prosince
POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI
A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST
První sv. přijímání - 13. května
Pouť u Chladné studny - 20. května
Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem
městem - 3. června
216. výročí posvěcení kostela - 17. června
Adorační den farnosti - 23. června
Poutní slavnost sv. Vavřince - 12. srpna
Děkanátní pouť za obnovu rodin - Velehrad
- 27. října
SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ
Za farníky - pravidelně - každý měsíc
Za členy živého růžence - pravidelně
- každý měsíc
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Za koledníky Tříkrálové sbírky - 6. ledna
Za všechny ženy farnosti - 2. února
Za všechny muže farnosti - 19. března
Za mládež a farníky - 25. března
Za všechny ženy v požehnaném stavu
- 9. dubna
Za prvokomunikanty, jejich rodiče
a sourozence - 13. května
Za maminky - 13. května
Na poděkování za uplynulý školní rok
- 29. června
Za školáky, studenty, učitele a vychovatele
- 2. září
Za všechny zemřelé kněze a farníky,
na které nikdo nepamatuje - 2. listopadu
Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty
- 23. listopadu
Za rodiny naší farnosti - 30. prosince
Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok
2018 - 31. prosince
AKCE
Tříkrálová sbírka - 6. ledna
Setkání sborů z Bratřejova, Študlova
a Vizovic - 7. ledna
Týden modliteb za jednotu křesťanů
- 18. až 25. ledna
Farní shromáždění - 8. dubna
Jarní putování - 14. dubna
Oslava svátku maminek - 13. května
Noc kostelů - 25. května
Hry bez hranic - 23. června
Letní prázdninové dny pro děti
- 2. až 13. července a 27. až 31. srpna
Letní dětský tábor fara Dřevohostice
- 21. až 28. července
Příměstský tábor Orla jednoty Vizovice
- 6. až 24. srpna
Orelská pouť na Sv. Hostýně - 18. a 19. srpna
Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení
školního roku na Provodově - 1. září

www.farnostvizovice.cz
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CPR PŘIPRAVUJE
ve středu dopoledne od 8:30
zveme maminky – seniorky
na Modlitbu matek na faru.
každou středu od 15 do 16 hodin probíhá pro děti předškolního a ml. šk.
věku Tvořivá dílnička.
ve čtvrtek dopoledne v době 9-11 hodin zveme maminky na mateřské dovolené s dětmi na Orlovnu do Klubu
maminek.
5. dubna je připravena přednáška
Busy bags.
ve čtvrtek 12. dubna od 18:30 do 20:30
proběhne přednáška pro snoubence
na téma Já a moje rodina. Přednáška
proběhne na faře, přednáší sr. Růžena
Sekulová.
Za Cpr Vizovice H. Radoňová

Projekt

KOMUNITNÍ CENTRUM VIZOVICE
je spolufinancován Evropskou unií.
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením, osoby se zdravotním postižením, kterým budou
poskytovány sociální a registrované sociální služby. Dále
pro širokou veřejnost - péče o rodiny.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC DUBEN

Aby víra ve vzkříšení a velikonoční
radost pronikla celý náš život a my
se stali živými svědky evangelia.

20. dubna oslaví 47. narozeniny
P. Mgr. Miroslav Kazimierz
(pastorační praxe 1994/95)
25. dubna oslaví svátek Ing. Marek Mikulaštík
(řeholní bohoslovec studující v Římě)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí
a darů Ducha svatého. Vzpomeňme na ně
ve svých modlitbách.

farní zpravodaj / duben 2018
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ohlédnutí
ZA BOHEM DO FRANCIE
Strávit týden v tichu, na chvíli zapomenout
na každodenní povinnosti a nasát atmosféru
života v křesťanské komunitě. To bylo hlavním
cílem 12 mladých z Vizovic, kteří se i letos spolu
s otcem Josefem vypravili do městečka Taize
ve východní Francii.
„Vždycky tu znovu objevím Boha…“ svěřila
se mi Kačka, která tuto pouť absolvovala už
v loňském roce. Nemohu jinak, než s ní souhlasit. Silným zážitkem byla možnost být každý
den součástí nádherných modliteb, které
probíhaly formou zpěvů a četbou písma
v různých světových jazycích. Měli jsme tak
příležitost poznat Bibli a víru v jiném světle než

francouzskou bezstarostností, navštívili místní
kavárny, degustovali vynikající sýry z domácí
farmy a plnoletí měli možnost ochutnat pravé
francouzské víno.

doposud. Útočištěm nám byl moderní kostel
s vyhřívanou podlahou, což se později ukázalo
být více než útulným.
Naše pouť probíhala o jarních prázdninách
(tj. 18. – 24. 2.), které přímo vybízí k prozkoumávání světa. V programu nám tedy nesměly
chybět výlety. Vypravili jsme se do historického městečka Cluny, zabloudili do Chardonnay a užili si mrazivé a přesto skvělé dopoledne
v Chalonu nad Seinou. Nechali jsme se unášet

Nezapomenutelnou zkušeností bylo i setkávání
s lidmi z celého světa. Každý den jsme se potkávali s mladými z Francie, Německa, Ameriky
či Indonésie. Vždy si bylo o čem a s kým povídat.
Jazyková bariéra většinou nebyla překážkou.
Spojovala nás totiž víra.
Děkuji za příležitost této kouzelné pouti
a doufám, že se do Taize vypravíme i příští rok.
Pojeďte s námi, je to opravdu zážitek!
Jana Gregarová
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MODLITEB MATEK
– SLET ČARODĚJNIC NEBO MÍSTO PRO BOHA?
Milé setkání, kde je vám dobře. To je to, co
mne napadne, když se ohlédnu nazpět a vzpomenu si na Děkanátní setkání Modliteb matek
ve Vizovicích v sobotu 10. března 2018. Setkání
se účastnily nejen maminky z Vizovic, ale pozvání přijalo i dost maminek z celého děkanátu,
za což jsme byly opravdu rády. Přivítaly jsme
mezi sebou tři maminky koordinátorky, které
nás setkáním provázely.
Povídaly jsme si o tom, co jsou to Modlitby
matek, jak vznikly, jaká je jejich spiritualita
a jak se liší od jiných modliteb rodičů za děti.
Národní koordinátorka Markéta Klímová nám
připomněla, že nestačí se za děti jen přimlouvat
a ponechat si je, ale je důležité je odevzdat
Bohu, vždyť Bůh je miluje ještě více než my. Diecézní koordinátorky nám potom podrobně vysvětlovaly, jak mají probíhat modlitby ve skupinkách. Bohužel, jsme ženy upovídané, čas
nám sotva stačil. Vrcholem setkání byla samotná modlitba odevzdání v kostele, před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Snad mluvím za každou z nás, když napíšu, že
jsme ze setkání odcházely opravdu povzbuzeny

ke společné modlitbě za naše děti. Velmi mne
těšilo, že i koordinátorky dle svých vlastních
slov vnímaly toto setkání jako dar a odjížděly
ze setkání povzbuzené.
K příjemné a radostné atmosféře setkání
zásadně přispěla ochota a obětavost všech skupinek Modliteb matek. Každá skupinka něčím
k setkání s láskou a radostí přispěla, ať už to
byl hudební doprovod Aleny Kolaříkové, nachystání a uklizení sálu, napečení výborných
buchet, příprava kávy a čaje, moderování, organizace, propagace nebo příprava materiálů.
Speciálně děkujeme Lidušce a Jožkovi Janečkovým za ozvučení sálu.
Setkání se účastnily i maminky, které se dosud
s žádnou skupinkou nescházejí. Pokud Vás
spiritualita Modliteb matek oslovila a chtěly
byste se k Modlitbám matek připojit, obraťte
se na kteroukoli vedoucí skupinky Modliteb
matek u nás ve farnosti: Annu Kůrkovou, Hanu
Radoňovou, Marii Hromádkovou nebo Hanu
Žůrkovou. Můžete se připojit k již existující
skupince. Pokud by Vás více lákalo založit skupinku novou, rády Vám poradíme v začátcích,
rovněž diecézní koordinátorka Maruška Borošová se nabídla, že pošle materiály, poradí
a třeba i přijede.
Anna Kůrková

svetec mesíce
BERNADETA SOUBIROUSOVÁ
(vizionářka, řeholnice, ochránkyně lidí
pronásledovaných pro svou víru, pastevců
a před chudobou; svátek 16. dubna)
Nevelké město Lurdy na jihu Francie je spojeno
s životem Bernadety (Bernadette) Soubirousové, nejstarší z devíti dětí rodiny mlynáře. Narodila se v lednu 1844 do skromných poměrů,
které se postupně zhoršily natolik, že v jedné
chvíli rodina neměla ani na nájem, a tak se tísnila v jedné vlhké suterénní místnosti, bývalém
farní zpravodaj / duben 2018

vězení. Prostředí poznamenalo její tělo i zdraví
- byla malého vzrůstu a často churavěla, což
s nutností pomáhat rodině vedlo k tomu, že
do školy chodila jen občas. Životní příběh této
zbožné, nenápadné dívky nabral nečekaný
směr v únoru 1858, kdy v lese u Lurd spolu se
sestrou a kamarádkou sbírala dříví na topení.
Blízko jeskyně Massabielle se zdržela a zaostala za nimi. Zaslechla šumění větru, ale stromy
se nehýbaly a z jeskyně vycházelo oslnivé světlo
obklopující ženskou postavu v bílém rouchu
s modrým pruhem a s růžencem v rukou. Tak
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začala zjevení, která se opakovala následující
půlrok téměř dvacetkrát, omezila se však jen
na Bernadetu. V nich se „malá mladá paní“ (formulace Bernadety) nepředstavila jménem, ale
označila se za „Neposkvrněné početí“ a vyjádřila

přání, aby se dívka modlila za hříšníky, konala
pokání a aby byl u jeskyně postaven kostel,
který se stane poutním místem. Také ji vybídla,
aby se šla napít z pramene v jeskyni, umyla se
v něm a snědla květinu, která tam roste, jako
znak lítosti za své poklesky. Květinu v jeskyni
našla a snědla, ale žádný pramen neviděla.
Zkusila tedy seškrábnout bláto v jeskyni
a objevila se voda, která – jak se ukázalo – má
schopnost zázračně uzdravovat.
Když její svědectví proniklo na veřejnost, zdale-

ka ne všichni jí věřili. Byla vystavena velkému
psychickému tlaku, obviňovali ji z hysterie
a tvrdili, že je mdlého rozumu či trpí psychickou chorobou, ale ona trvala na svém výkladu
událostí. Reálnost toho, co prožila, posuzovaly
církevní i světské úřady a její vidění byla nakonec r. 1862 církví uznána za pravdivá. Protože
však rozhodně nepatřila k těm, kdo se rádi
zviditelňují, a protože ji neustálé podezírání,
útoky i pozornost veřejnosti vyčerpávaly, stáhla
se do ústraní a vstoupila do kláštera milosrdných sester v Nevers ve střední Francii, daleko
od místa zjevení. Veškeré pozdější události
v Lurdách tak zůstaly mimo ni; nezúčastnila se
ani otevření místní baziliky Neposkvrněného
početí (vysvěcené r. 1876). Svůj čas věnovala
modlitbě, meditaci a obětavé péči o nemocné, i když sama trpěla chronickými dýchacími problémy a tuberkulózou kostí. Zemřela
16. dubna 1879 v Nevers, kde je uloženo i její
dosud neporušené tělo. R. 1925 ji papež Pius
XI. blahoslavil, ke svatořečení došlo o osm
let později. Podivuhodný příběh jejího života
dostal i literární podobu (F. Werfel: Píseň
o Bernadetě, 1941; naposledy kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Vyšehrad) a několikrát
i ve filmu (naposled televizní film Roberta Hosseina z r. 2013).
Zájem o Lurdy po zmíněných mariánských
zjeveních místo značně proměnil. V roce 1901
přibyla další bazilika (zvaná Růžencová), roku
1988 kostel sv. Bernadety; dnes jsou Lurdy
nejznámějším mariánským poutním místem
ve světě a jejich kouzlo přitahuje kolem šesti
milionů návštěvníků ročně. Počet uznaných
zázračných uzdravení dosáhl v souvislosti s Lurdami sedmdesáti osob.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 4, duben 2018. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka kěvtnového čísla je 18. dubna 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence duben
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

1.

Ne

9.00

2.

Po

7:30

5.

Čt

+ rodiče Anežku a Antonína Surovcovy, za zemřelé Anežku
17.30 Za
a Františka Kladníčkovy a za živou rodinu

6.

Pá

+ Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran, Františku Stužkovou
17.30 Za
a za živou rodinu Hábovu

7.

So

17.30 Za + Marii Kovářovou, manžela, syna Jana a za duše v očistci

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence
Za Ludmilu a Oldřicha Ondruškovy, jejich rodiče
a ostatní zemřelé členy rodiny

Svátek BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.

Ne

9.00

9.

Po

17.30

12.

Čt

17.30 Za + rodiče, sourozence a za ochranu Boží pro živou rodinu

13.

Pá

+ Annu a Františka Pečeňovy, rodiče z obou stran,
17.30 Za
jejich sourozence a za Boží ochranu pro živou rodinu

14.

So

+ Helenu Pšenčíkovou, rodiče Pšenčíkovy a za dar zdraví
17.30 Za
pro živou rodinu

15.

Ne

9.00

16.

Po

17.30 Za živou a + rodinu Žůrkovu a Mlýnkovu

19.

Čt

+ Josefa Světlíka, dva bratry, duše v očistci a na poděkování
17.30 Za
Pánu Bohu za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

20.

Pá

17.30 Za + rodinu Sláčíkovu, Dufkovu, Štorchovu a za celou živou rodinu

21.

So

17.30 Za + Františku a Karla Ryšavých, dceru a zetě

22.

Ne

9.00

23.

Po

+ Antonína Doležala, rodiče z obou stran, rodinu Haitovu
17.30 Za
a za Boží požehnání pro celou rodinu

26.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Jurčákovu a Miklovu

27.

Pá

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

28.

So

+ rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží,
17.30 Za
aby chránila celou rodinu

29.

Ne

9.00

Po

+ Vlastu Špaňhelovou a za Boží požehnání pro celou rodinu
17.30 Za
Špaňhelovu a Kalendovu

30.

Za + Marii a Františka Krajčovy, rodiče Krajčovy a Slováčkovy
a za rodinu Němcovu
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za všechny ženy v požehnaném stavu

Za + rodiče Veronu a Jaroslava Hábovy, syna Milana
a za živou rodinu

Za + rodinu Pekárkovu, Kráčalíkovu, zemřelé syny, dceru
a za Boží ochranu pro živou rodinu

Za + Oldřišku a Josefa Lednické a za živou rodinu

