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úvodník
SVĚTOVÝ DEN
MODLITEB
ZA POSVĚCENÍ
KNĚŽÍ
O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
která letos připadá na
pátek 8. června 2018,
mohou věřící pamatovat v modlitbě zejména na kněze. Proběhne totiž Světový
den modliteb za posvěcení kněží, ustanovený svatým
Janem Pavlem II.
Kněžské povolání je
nevýslovný Boží dar,
řekl v jedné homilii svatý Jan Pavel II. Krátce
po svém zvolení napsal dopis všem kněžím:
„Pro vás jsem papež, spolu s vámi jsem kněz.“
Právě Jan Pavel II. ustanovil Světový den modliteb za posvěcení kněží, který probíhá každoročně o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Letos tak může celá církev v pátek 8. června
zvláště pamatovat na svatost kněží. Slavnost
Ježíšova Srdce není pro tuto příležitost náhodnou volbou: s kněžstvím je úzce spojena.
Na kříži Kristus ve svém Srdci ukázal největší
hlubinu Boží lásky. Právě tuto oběť kněz stále
zpřítomňuje ve mši svaté. Církev a věřící v ní
neustále čerpají Boží život z eucharistie, která

Z Noci kostelů 2018, foto: Štěpán Radoň

nemůže existovat bez kněží. I lidé povolaní
ke kněžství darují sami sebe po vzoru Dobrého
pastýře, který obětoval sám sebe: Jejich „srdce
je probodené Pánovou láskou (…) je obrácené
k Bohu a bratřím a sestrám“ (papež František).
Je krásné si při této příležitosti připomenout
milosrdný Pánův pohled, kterým shlédl na některé ze svých synů a povolal je, aby ho následovali na cestě svátostného kněžství. Zvláště
bych byl rád, abychom duchovně doprovodili
našeho rodáka Marka Mikuláštíka, který přijme jáhenské svěcení v sobotu 23. června v bazilice sv. Jana v Lateráně.
o. Josef

oznámení
olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
Mgr. Ondřej Poštulka z farnosti Svitavy
Mgr. Jan Svozilek z farnosti Dobromilice
Mgr. Jiří Šůstek z farnosti Luhačovice
Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí!

JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ
Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 23. 6. 2016 v 9.30 z rukou otce biskupa Mons. Antonína Baslera pro
olomouckou arcidiecézi tito kandidáti jáhenství:
Ondřej Talaš z farnosti Uherský Brod
Vojtěch Radoch z farnosti Ostrožská Lhota
Do jáhenské služby vyprošujeme novým jáhnům
hojnost Božích milostí!
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava
v Olomouci v sobotu 30. 6. 2018 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro
farní zpravodaj / červen 2018

MĚSÍC ČERVEN
v pátek 1. června bude příležitost ke svátosti
smíření od 16 hodin.
 v neděli 3. června prožijeme v naší farnosti
slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 9 hodin a po ní průvod městem ke čtyřem oltářům.
v neděli 3. června bude primice P. Pavla Barbořáka v 15 hodin v Trnavě u Zlína.
 v pátek 8. června je Slavnost Nejsvětějšího
Srce Páně, je to den modliteb za kněze, mše sv.
v 17.30 a po ní následuje adorace.
ve čtvrtek 14. června se uskuteční od 18:15
na faře setkání pastorační rady farnosti.
v pátek 15.6. bude v našem kostele v 17:30
závěrečná děkanátní mládežnická mše svatá.
 v neděli 17. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v neděli 17. června oslavíme 216. výročí posvěcení našeho kostela.
v sobotu 23. června je Adorační den farnosti.
Adorační den zahájíme v 10 hodin výstavem NS.
Mše svatá bude v 17:30.
 v sobotu 23. června v 9:30 bude jáhenské
svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci.
v sobotu 23. června v 15:30 bude jáhenské
svěcení Marka Mikuláštíka v bazilice svatého
Jana v Lateráně v Římě.
 v pátek 29. června poděkují při mši svaté
naše děti a mládež za uplynulý školní rok. Po mši
svaté se přesuneme k táboráku.
v sobotu 30. června v 9:30 bude kněžské svěcení v olomoucké katedrále.
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVEN

Za prohloubení vztahů mezi kněžími
a Božím lidem, aby se účinněji šířilo
Boží království v našich farnostech
a v celém národě.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V měsíci květnu obdrží děti, které letos navštěvují výuku náboženství, přihlášku na školní rok
2018/19. Jak jistě víte, náboženství je nepovinný
předmět, do kterého je třeba dítě na každý školní rok znovu přihlásit. Prosíme rodiče, aby tuto
přihlášku vyplnili a poslali zpět do konce května.
Přihlášky budou také k dispozici v předsíni kostela (pro nové žáky) nebo je možné si přihlášku
stáhnout na farních internetových stránkách.
MŠE SVATÁ NA ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 29. června bude v 17:30 v našem kostele mše svatá pro děti a mládež, která bude obětována na poděkování za uplynulý školní rok.
Na závěr mše svaté se budou losovat výherci
z dětí, kterým se během roku podařilo nalepit do brožurky všechny samolepky. Přineste si,
děti, své brožurky. Před začátkem mše svaté provede paní katechetka jejich kontrolu, otiskne
do nich razítko a jméno zařadí do slosování. Pokud někdo z vás nemá v brožurce ještě všechny
obrázky, má možnost je získat při každé mši svaté
ve všední den.
CENTRUM PRO RODINU
O velkých prázdninách jsou pro
děti ve věku 4 - 6 let a 6 – 14 let připraveny Letní prázdninové dny
(příměstský tábor) v termínu 2. - 13. 7. 2018.
Prosíme rodiče, pokud mají zájem o tuto aktivitu,
aby své děti přihlásili do 15. 6. prostřednictvím
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přihlášky, která je ke stažení na našem webu,
nebo si ji můžete vyzvednout osobně v kanceláři Cpr na faře.
V červnu bude Klub maminek na orlovně: 7. 6.,
14. 6. vždy v době 9-11:00.
Ve středu probíhá od 8:30 do 9:30 modlitba matek - seniorek.
Ve středu je na faře od 15:00 do 16:00 Tvořivá
dílnička pro děti.
OREL
Již počtvrté se na orlovně 13. 5. uskutečnila
Oslava svátku maminek. „Příjemná atmosféra, výborný oběd.“ ... „Měla jsem radost, že funguje taková společnost lidí.“ Tato hodnocení dvou
zúčastněných maminek mluví za vše. Děkujeme
všem, kteří mají zásluhu na tomto krásném díle,
všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou i průběhem akce, a všem, kteří opět svou účastí vytvořili
krásnou rodinnou atmosféru.
2. června se na Lázeňském náměstí v Luhačovicích uskuteční přehlídka duchovních písní
CANTATE. V 11:30 proběhne zahájení v kostele
sv. Rodiny. Od 12:30 bude před kolonádou hrát
dechová hudba Nivničanka a od 14:00 proběhne přehlídka schol a sborů.
10. června se setkají jednoty naší župy na Župní akademii ve Slavičíně. V 11:00 bude sloužena mše svatá v kostele sv. Vojtěcha. Ve 13 hodin
začne v orlovně ve Slavičíně samotný program
akademie.
23. června od 15 hodin srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na další ročník Her bez
hranic. Na orlovně a v jejím okolí jsou pro vás
nachystány oblíbené i zcela nové disciplíny pro
pobavení celé rodiny. Zároveň hledáme ochotné dobrovolníky z řad mládeže i dospělých, kteří by nám pomohli zadávat úkoly na stanovištích
Her bez hranic. Hlásit se můžete co nejdříve Alžbětě Doležalové.
www.farnostvizovice.cz

6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1996 / 98)
9. června slaví 40. narozeniny a 28. června 15 let kněžství
náš P. Mgr. Josef Rosenberg (od 1. 7. 2 016 -)
13. června slaví svátek otec pomocný biskup
Mons. Antonín Basler (1990 / 99)
19. června slaví 25 let kněžství P. Mgr. Gregorz Kotynia
(pastorační praxe 1992/93)
23. června slaví otec arcibiskup Mons. Jan Graubner
45 let kněžství
27. června slaví 54 let kněžství P. Mgr. Arnošt
Červinka (od 1. 7. 1994)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, přímluvu a ochranu Panny Marie.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

aktuální téma
PROHLÁŠENÍ PASTORAČNÍ RADY
FARNOSTI VIZOVICE
Pastorační rada farnosti se na svém setkání dne
23. května zabývala odvoláním P. Josefa Rosenberga z naší farnosti. Dle stanov pastoračních
rad vydaných v Olomouci 7. 4. 1997 arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským
P. Janem Graubnerem, sdělila většina přítom-

ných členů nesouhlasné stanovisko k tomuto
záměru. Pastorační rada je si plně vědoma práva
otce arcibiskupa rozhodnout o této záležitosti.
Dále rada vyzývá farníky k modlitbám za nového duchovního správce, který z rozhodnutí otce
Jana bude působit v naší farnosti.
Zdeněk Adamuška

ohlédnutí
NOC KOSTELŮ
25. 5. proběhla v naší farnosti Noc kostelů. Pro letošní rok
byl jako motto zvolen verš ze Starého zákona: „Zůstávali
přes noc v okolí Božího domu…“.
Chtěli jsme nabídnout návštěvníkům našeho kostela zajímavý duchovní program. Věříme, že odcházeli spokojeni
také proto, že se mohli v okolí Božího domu občerstvit
i na těle.
Velký dík patří všem dobrovolníkům z řad farníků, kteří
nabídli svůj čas a věnovali se cca 170 hostům Noci kostelů,
jež přišli do našeho chrámu.
H. Radoňová
farní zpravodaj / červen 2018
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Během Noci kostelů bylo možno vystoupat na kostelní věž. Tradičně je o tuto část programu veliký zájem.

Nejvíce oceněná kresba kostela v soutěži Kostel očima dětí od žákyně 5. ročníku Magdalény Hořelkové.
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19. 5. se ve Fryštáku konal Děkanátní turnaj ve volejbale a přehazované. V přehazované naše farnost zastoupení neměla, zato ve volejbale již několikátý rok čekají vizovické týmy na přemožitele.

svetec mesíce
JAN NEPOMUK NEUMANN
(biskup, misionář, zakladatel amerického
katolického školství, svátek 19. června)
Narodil se r. 1811 v Prachaticích ve zbožné
česko-německé rodině. Prostřední jméno
dostal po Janu Nepomuckém a k víře ho vedla především maminka. Doprovázel ji na mši,
ministroval a k prvnímu svatému přijímání
přistoupil dříve, než bylo tehdy obvyklé. Byl nadaný, s širokým okruhem zájmů, k nimž patřily
přírodní vědy, jazyky i teologie. Po dokončení
gymnázia váhal, co dál, a nakonec se rozhodl
na matčinu radu pro teologii. R. 1831 byl
farní zpravodaj / červen 2018

přijat v Českých Budějovicích do semináře,
po dvou letech přešel do Prahy. K němčině,
latině a řečtině si přibral další jazyky, mezi nimi
i v Čechách skoro neznámou angličtinu; učil se
ji sám a impulzem ke studiu se mu stal článek
o misiích v USA. Chtěl se stát knězem, ale byl
odmítnut s tím, že v Čechách je kněží nadbytek. Když se doslechl, že v USA mají opačný
problém, nerozmýšlel se a v únoru 1836 vyrazil
na cestu. Měl jen jedny šaty a jeden dolar a trápily ho obavy, jak bude přijat, ale s úlevou zjistil, že Amerika ho potřebuje. Naplnila se i jeho
touha po kněžství. Vysvěcen byl už v červnu
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téhož roku v New Yorku a na starost dostal chudé přistěhovalce kolem Niagarských vodopádů.
Šlo o nehostinnou krajinu, prostředí rozmanité
etnicky i nábožensky, v němž katolíci tvořili
jen menšinu a ve kterém kromě převládajících
Němců žili i např. přistěhovalci z Francie, Irska a Anglie a také indiáni. Církev zde teprve
začínala budovat své zázemí a podmínky pro
práci byly tvrdé. První mši
sloužil v kostele ještě bez
oken a střechy, ale nenechal
se odradit. Věnoval se hodně
dětem, navštěvoval nemocné a umírající, vyučoval
katechismus, zakládal nemocnice, kostely, křesťanské
školy a připravoval jejich budoucí učitele. Navíc hodně
cestoval, a to i pěšky, protože
se jeho farnost se postupně
výrazně rozšířila. Několikrát
ho přepadli, jednou zabloudil v močálech a polomrtvého
ho zachránili indiáni. Nakonec se z přemíry práce
a starostí fyzicky zhroutil. Vypomáhat mu přijel
bratr Václav, ale i tak se Jan odhodlal změnit
svůj život. Vstoupil k redemptoristům (totéž
učinil Václav, pozdější misionář) a r. 1842 složil
v Baltimoru řeholní sliby. Další léta strávil hlavně
tam a staral o německé přistěhovalce, objížděl
však i německé osady v celém Marylandu. Vedl
si velmi dobře, takže r. 1847 byl jmenován
zástupcem provinciála. R. 1852 se mu život
proměnil ještě výrazněji. Stal se filadelfským

biskupem; rozhodnutí Říma se sice podřídil,
ale nerad - na novou funkci i prostředí si zvykal
těžko a místní honorace mu dávala najevo, že
není ten pravý. Vadilo, že byl malého vzrůstu,
že si nepotrpěl na okázalost a rozmařilost
a měl neanglický přízvuk. Přehlíželi naopak
důležitější věci: jeho nasazení pro Boží věc,
poctivost a citlivost k potřebám lidí. Koncem
r. 1854 pozval Pius IX. do Říma
biskupy z celého světa, a to při
příležitosti vyhlášení dogmatu
o Neposkvrněném početí
Panny Marie. Jan cesty využil
k první a zároveň poslední
návštěvě rodné vlasti. V Praze
se setkal se sestrou Johannou (tehdy už představenou
kláštera boromejek), v Prachaticích chtěl tajně navštívit
ještě žijícího otce, ale zpráva
o jeho příjezdu se roznesla
a dostalo se mu nadšeného
přijetí. Zdržel se jen krátce,
smysl pro povinnost mu to nedovolil. Příliš mu ale nedovolilo ani jeho vyčerpané tělo. Zemřel náhle r. 1860
ve věku 49 let, pohřben je ve Filadelfii v kostele
sv. Petra. K jeho kanonizaci došlo r. 1977; šlo
o prvního světce USA. Komunistický režim tenkrát dovolil cestovat do Říma jen 20 kněžím,
z USA přijely tisíce poutníků. Nejnovější kniha
o Neumannovi vyšla r. 2011 Karmelitánském
nakladatelství a napsal ji Pavel Liška.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 6, červen 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 prázdninového čísla je 18. června 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence cerven
1.

Pá

17.30

Za + rodiče Františku a Josefa Hábovy, + Ernu a Františka Klímovy, celou živou
rodinu a za duše v očistci

2.

So

17.30

Za živé i + členy společenství živého růžence

3.

Ne

9.00

4.

Po

17.30

Za + Josefa Kudelu k 3. výročí úmrtí a za živou i + rodinu Kudelovu, Lukášovu
a Mališkovu

7.

Čt

17.30

Za + rodinu Drábkovu, Františákovu a za dcery s rodinami

8.

Pá

17.30

9.

So

17.30

Za + rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, tety, strýce, staříčky
a za duše v očistci

10.

Ne

9.00

Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života a 15 let kněžství
našeho P. Josefa Rosenberga

11.

Po

17.30

Za + rodinu Mikulíkovu, Rychlíkovu, Kocourkovu a za Boží ochranu
pro živou rodinu

14.

Čt

17.30

Za + manžele Boženu a Jana Lednické, rodiče z obou stran a za Boží požehnání pro celou rodinu

15.

Pá

17.30

Za + Ludmilu a Jiřího Kajšovy, manžela Josefa Pavelku a za celou živou rodinu

16.

So

17.30

Za + rodiče Marii a Miroslava Hanáčkovy, staříčky Kašpárkovy
a za živou rodinu Hanáčkovu

17.

Ne

9.00

18.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Kořenkovu, Slezákovu a za duše v očistci

21.

Čt

17.30

Na poděkování za dar života s prosbou o dar víry pro celou rodinu

22.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu, rodiče z obou stran a za živou rodinu Šťastovu a Bečicovu

23.

So

17.30

24.

Ne

9.00

Za + Oldřicha Ryšavého, živou rodinu a na poděkování za 85 let života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

25.

Po

17.30

Za + Zdenku Jiřičkovou, manžela a za živou i + rodinu

28.

Čt

17.30

Za živé a + členy Orelské jednoty Vizovice

29.

Pá

17.30

30.

So

17.30

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Za farníky a město Vizovice

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za živou a + rodinu Bačovu, Pekařovu, Matůšovu a za duše v očistci

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za farnost a město Vizovice

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Za + rodinu Pravdovu a Pšenčíkovu s prosbou k Matce Boží,
aby chránila živou rodinu
Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Slavnost SVATÉHO PETRA A PAVLA
Na poděkování za uplynulý školní rok
Za + Vlastu Mikulaštíkovou, manžela, jejich rodiče a za živou rodinu

