5

květen A. D. 2018, ročník XVII, číslo 5
www.farnostvizovice.cz

úvodník
V letošním roce (7. 10.) bude v naší farnosti
udělena svátost biřmování 30 farníkům. Tato
svátost je neodmyslitelně spjata s velikonoční
dobou a jejím závěrem – sesláním Ducha svatého. Co je biřmování pro nás v dnešní době?
Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást
odpor zlu a měli odvahu postavit se mu. Abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená
od výchovy dětí, přes život v povolání, až po oblasti politiky. To všechno může biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně a žije
z Ducha svatého.

ŽIVOT V DUCHU SVATÉM
„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já,
nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám,
stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu
věčnému.“
(Jan 4,14)
Dospělý člověk je ten, kterému už můžeme věřit. /V tomto duchu by se měli lidé připravovat
na biřmování, případně je obnovovat./
(Tomáš Špidlík)

Letošní rok v naší farnosti je příležitostí obnovit tuto svátost, žít z ní a ukázat těm, kdo ji nově
přijmou, radost života v Duchu svatém. Proto
učit se „žít se Vzkříšeným“ se mi zdá stejně důležité jako „putovat s Ježíšem v postní době
vstříc jeho utrpení a smrti v Jeruzalémě“. Tak
jako učedníci se setkávali se Zmrtvýchvstalým
a On je posiloval ve víře a nakonec byla jejich
víra utvrzena o Letnicích. I my máme možnost posílit víru v Zmrtvýchvstalého Krista
o Letnicích.
Přeji vám hojnost darů Ducha svatého pro růst
Božího království mezi námi.
O. Josef

oznámení
KVĚTEN
čtvrtek 3. května je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
ve čtvrtek 3. května bude na faře od 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
v pátek 4. května bude příležitost ke svátosti
smíření od 16 hodin.
v pátek 4. května bude po mši svaté nácvik
dětí na první svaté přijímání.
v sobotu 5. května bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
ve čtvrtek 10. května bude příprava na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
v pátek 11. května bude po mši svaté nácvik
dětí na první svaté přijímání.
v sobotu 12. května bude od 9 hodin první
svatá zpověď dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
v neděli 13. května při mši svaté v 9 hodin
půjdou děti k prvnímu svatému přijímání. Modleme se za ně, aby neztratily přátelství s Pánem
Ježíšem.
v neděli 13. května v 9 hodin bude mše svatá obětována za maminky, děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence.
v neděli 13. května pořádá CPR Vizovice
v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost
aneb Oslavu Dne maminek a celé rodiny.
v neděli 13. května bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
v neděli 20. května při mši svaté poděkujeme Bohu za dar života a za dar kněžství otce Arnošta a otce Stanislava.
v neděli 20. května bude pouť u Chladné
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studny. Mše svatá bude v 15 hodin a bude obětována za živé a zemřelé poutníky k Chladné
studni.
v sobotu 26. května bude večerní mše v zámecké kapli.
v neděli 27. května bude sbírka na potřeby
farnosti.
Zápis úmyslů mší svatých na druhou polovinu roku 2018 se bude konat na faře v sobotu
5. května od 15 hodin do 17 hodin a v neděli
6. 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.
KOSTEL OČIMA DĚTÍ
Namaluj obrázek kostela
sv. Vavřince ve Vizovicích
zvenčí, nebo jak ho vidíš uvnitř.
Římskokatolická farnost a Centrum pro rodinu
Vizovice vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti
v rámci Noci kostelů 2018.
Každé z dětí, které do pátku 18. 5. 2018 odevzdá
obrázek, bude zařazeno na soutěžní výstavu konající se od pátku 18. 5. 2018 (17:00) v kostele
sv. Vavřince. Slavnostní vyhlášení vítězných kreseb proběhne 25. května 2018 během Noci kostelů v rámci programu pro děti (cca 19,15).
Kategorie: 0-5 let = 1. kategorie,
6-9 let = 2. kategorie, 10-15 let = 3. kategorie
Obrázek musí mít formát A4, můžete využít různé výtvarné techniky.
Příspěvky do soutěže můžete přinést osobně
do kanceláře CPR Vizovice - budova fary (Palackého nám. 365) nebo je v obálce vhoďte do poš/2

tovní schránky na budově fary.
Každý obrázek musí obsahovat jméno a příjmení, věk a bydliště autora.
Další informace: H. Radoňová, tel. 604 218 211,
email: hana.radonova@seznam.cz
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.
OREL
Dílnička ke Svátku matek
V sobotu 12. 5. od 14 do 16 hodin si mohou děti
(nejmenší v doprovodu rodičů) přijít na orlovnu
vyrobit dáreček pro maminku.
Pozvánky na další akce naleznete na facebookových stránkách Orel Vizovice.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC KVĚTEN

Aby sdělovací prostředky šířily
ve společnosti ducha pravdy, krásy,
vzájemnou lásku a spravedlnost.

1. června od 19. 30

se v kostele uskuteční koncert v rámci
Vizovického zámeckého kulturního léta
Aloise Háby

KRÁLOVSKÉ KONCERTY
HUDBA STARÉHO POLSKA
Vysoupí polský soubor

SZCZECIN VOCAL PROJECT
s uměleckým vedoucím
Pawłem Osuchowskim
a sólistkou
Aldonou Bartnik - soprán

11. května slaví své 49. narozeniny P. Mgr. Miroslav Hřib
(pastorační praxe 3. 7. 1995 - 7. 7. 1996)
21. května slaví své 79. narozeniny P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)
24. května slaví své 79. 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.
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ohlédnutí

V postní době jsme navštívili kříže v našem městě a jeho okolí. Díky publikaci pí Bačové jsme se dozvěděli
i něco o jejich historii. Děti tyto kříže nakreslily a odpověděly na soutěžní otázku. V pátek 6. 4. byly za svoji snahu odměněny.
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V neděli 22. 4. se členové Orla i ostatní vizovičtí poutníci vydali na pouť ke sv. Jiří v Pozděchově. Pěší skupinku
následovali také cyklopoutníci.

svetec mesíce
KLEMENT MARIA HOFBAUER
(poustevník, kněz, řeholník, patron Vídně;
svátek 20. května)
V malé obci Tasovice u Znojma se v početné
rodině narodil r. 1751 Johannes (Jan) Hofbauer. Otec byl Čech (původně Dvořák), změnil si
však jméno, matka byla Němka, žena pevné
víry. Jan chtěl být knězem, po otcově smrti
se ale finanční situace rodiny natolik zhoršila,
že to nebylo možné, a musel odejít do Znojma učit se pekařem. Vedl si dobře, byl pracofarní zpravodaj / květen 2018

vitý a dobrého srdce; touha být blízko Bohu
a sloužit mu ho neopouštěla, ba rostla, a tak
se vydal i s kamarádem Petrem Kunzmannem
na pěší pouť do Říma. Pak pracoval v pekárně
premonstrátského kláštera ve Znojmě, kde
obětavě pomáhal i hladovým a postiženým
válkou a také čtyři roky studoval. Je známo, že
josefínská doba církvi nepřála; i aktivity kláštera
byly postupně omezovány, až r. 1784 skončily
úplně. To změnilo i Janův život. Rozhodl se, že
bude poustevníkem, ale krátce nato císař Josef II. zrušil všechny poustevny v monarchii.
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Našel si tedy místo pekaře ve Vídni, vykonal
další dvě poutní cesty do Říma a začátkem
80. let zkusil v Itálii znovu žít jako poustevník,
tentokrát pod ochranou pozdějšího papeže
Pia VII. Zvolil si jméno Klement (odkazující
ke Klementovi z Ankary (asi 258-312)). Touha
po kněžství v něm ale zůstávala. Vrátil se do Vídně,
kde se na něj usmálo štěstí a s finanční pomocí
dobrodinců mohl studovat na univerzitě teologii. Byla to vlastně jediná možnost, poněvadž
v období josefinismu byly semináře zrušeny.
Rok 1784 byl pro jeho další život rozhodující
– spolu s druhem ze studií Tadeášem Hüblem
opět putoval do Itálie a tam vstoupili do řádu
redemptoristů (založeném sv. Alfonzem Marií
z Liguori r. 1732; řád klade důraz na šíření Božího
slova, zejména mezi chudými, misijní činnost
a kontemplaci). Klement z úcty k Panně Marii
a Alfonzovi přijal ještě jméno Maria a oba – už
jako kněží – byli posláni založit první centrum
kongregace na sever od Alp. Byli by rádi působili
ve Vídni, ale za Josefa II. to bylo nemožné. Vydali se tedy až do Varšavy, kde našli příznivější
podmínky pro svou práci. Za pomoci dalších
řádových pomocníků (mj. již zmíněného Petra
Kunzmanna) obětavě pracovali mezi katolíky,
ale i mezi židy a protestanty; založili i útulek pro
bezprizorné děti a školu. Působili také mimo
Varšavu. Do jejich činnosti ale neblaze zasáhly
napoleonské války a po r. 1808 museli všichni
redemptoristé opustit Polsko. Klement se vrátil
do Vídně, kde působil jako kněz a duchovní
správce. Pro svou kongregaci sice nedokázal
najít stálé sídlo, ale evangelizoval celou Vídeň.
Jeho hlas umenšoval negativní vlivy josefinismu, uznává se i jeho vliv na německé roman-

tiky v čele s Brentanem, vláda však jeho aktivity
nesla značně nelibě a byl vnímán jako hrozba
soudobého zřízení. Sám císař František musel nakonec zasáhnout, aby ho ochránil před

perzekucí. Klement nakonec zůstal ve Vídni až
do své smrti r. 1820. Blahořečen byl papežem
Lvem XIII. (r. 1888), svatořečen pak r. 1909 Piem X.
R. 1933 byl na místě světcova rodného domu
v Tasovicích postaven nový kostel zasvěcený
sv. Klementu, v obci je i redemptoristický
klášter. O Hofbauerově životě a díle vydalo
r. 2001 Karmelitánské nakladatelství monografii
Ervína Dudela.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 5, květen 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 červnového čísla je 18. května 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence kveten
1.

Út

8.00

Za + Josefa Jaroščáka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

3.

Čt

17.30

Za + Annu a Josefa Drábkovy, zetě Jaroslava a Emanuela a za živou rodinu

4.

Pá

17.30

Za + Floriána Vymětalíka, manželku a děti

5.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

6.

Ne

9.00

Za + Hedviku a Františka Lednické a za živou rodinu

7.

Po

17.30

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

10.

Čt

17.30

11.

Pá

17.30

Za + Marii Burgetovou, rodiče Lednické, rodinu Kobelkovu
a za duše v očistci

12.

So

17.30

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

13.

Ne

9.00

Za maminky, děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

14.

Po

17.30

Za + dceru, manžela, rodiče a za živou rodinu

17.

Čt

17.30

Za + Růženu a Vladislava Rychlíkovy, rodiče, děti a za živou rodinu

18.

Pá

17.30

Za + Marii a Josefa Světlíkovy, jejich rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu

19.

So

17.30

Za + Josefa Žebráčka, + rodiče, sourozence, živou rodinu a za duše v očistci

20.

Ne

9.00

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Za + Ludmilu a Jana Holíkovy, živou i + rodinu a za duše v očistci

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

15.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou
o pomoc Matky Boží
Pouť k MATCE BOŽÍ U CHLADNÉ STUDNY
Za živé a + poutníky ke Chladné studni

21.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Baluskovu, Kratinovu, Bližňákovu a za duše v očistci

24.

Čt

17.30

Za + Marii Žažovou, rodiče z obou stran a za živou rodinu
Za + manžele Adamuškovy, rodiče z obou stran, sourozence
a za živou rodinu

25.

Pá

17.30

26.

So

17.30

27.

Ne

9.00

Za + rodiče Staňkovy, prarodiče Pastorčákovy
a za živou rodinu Turičíkovu a Pavlíčkovu

28.

Po

17.30

Na poděkování za přijaté dary, milosti a kříže s prosbou o Boží požehnání

31.

ČT

17.30

Zámecká kaple
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Špaňhelovu

