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úvodník

MARIA V SRDCI CÍRKVE
V srdci církve září Maria. Ona je veliký vzor pro
mladou církev, která chce následovat Krista.
Maria bezpochyby měla nesnadné poslání, ale
překážky pro ni nebyly důvodem k tomu, aby
řekla ‘ne’. Bylo jasné, že budou potíže, ale nebu-

dou to ty potíže, které vzniknou z toho, že nás
ochromuje zbabělost, protože nemáme všecko
dopředu jasné nebo zajištěné. Maria neuzavřela žádné životní pojištění! Maria riskovala,
a proto je silná. Její ‘ano’ a touha sloužit byly silnější než pochybnosti a potíže.
Papež František, exhortace Christus vivit

oznámení
KVĚTEN
v měsíci květnu bude opět každou středu
od 16 do 19 hod. otevřena kaple Panny Marie
Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.
 čtvrtek 5. května je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
ve čtvrtek 5. května v 18:15 bude na faře
setkání pastorační rady farnosti.
v pátek 6. května bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16 hodin.
 v sobotu 7. května se v Trnavě uskuteční
děkanátní setkání schol. Začátek je v 9 hodin.
 v neděli 8. května od 17 hodin jsme zváni do farního kostela na muzikál „Až na smrt“.
 ve čtvrtek 12. května bude večerní mše
svatá v 17:30 v kapli Panny Marie na Karažijce.
v pátek 13. května od 18:15 bude v KC Vizovice setkání rodičů dětí, které se připravují
na první svaté přijímání.
 v neděli 15. května bude pouť u Chladné studny. Mše svatá bude v 15 hodin a bude
obětována za živé a zemřelé poutníky k Chladné studni.
 v neděli 15. května pořádá CPR Vizovice
v poutním areálu ve Štípě Zahradní slavnost
aneb Oslavu Dne maminek a celé rodiny.
v neděli 15. května bude sbírka na potřeby farnosti.
v neděli 22. května při mši svaté v 9:00 hodin poděkujeme Bohu za dar života a za dar
kněžství otce Arnošta Červinky a + otce Stanislava Glücka.
v sobotu 28. května dopoledne bude svatá zpověď dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání.
 v sobotu 28. května bude večerní mše
v 17:30 hodin slavena v zámecké kapli.
v neděli 29. května při mši svaté v 9 hodin
půjdou děti k prvnímu svatému přijímání. Modfarní zpravodaj / květen 2022

leme se za ně, aby neztratily přátelství s Pánem
Ježíšem. Mše svatá bude obětována za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence.
ZÁPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH
Zápis úmyslů mší svatých na druhou polovinu roku 2022 se bude konat na faře v sobotu
21. května od 15 hodin do 17 hodin a v neděli 22. května po mši svaté rovněž na faře.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Pobožnosti budou ve všední dny, ve kterých je
u nás mše svatá (pondělí, čtvrtek, pátek, sobota), vždy po mši svaté.

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
PRO ROK 2022
SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI
MODLITBY S PAPEŽEM
(APOŠTOLÁTU MODLITBY)
KVĚTEN
Úmysl papeže
Za víru mladých
Modleme se za mladé lidi, povolané
k plnosti života, aby v Marii nacházeli
vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
Národní úmysl
Za dobrovolníky ve farnostech
Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval
a dával jim radost ze služby.
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OREL
V neděli 8. května
se po dvouleté přestávce opět setkáme na Oslavě svátku maminek na orlovně a poděkujeme orelským maminkám za vše, co dělají pro své děti. Všechny
pozvané účastníky prosíme o nahlášení oběda do 1. května Zdeňku Adamuškovi nebo
Magdě Miklovičové.

Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny členy Orla a jeho příznivce na Výroční členskou
schůzi, která se uskuteční v neděli 29. května od 14:30 na orlovně. Prosíme členy jednoty,
aby s sebou přinesli členské příspěvky (200 Kč),
popř. je předali sestře B. Grebeníčkové.

ohlédnutí

Jarní putování (9. 4. 2022) se pro nepřízeň počasí odehrálo uvnitř orlovny. Poděkování patří všem,
kteří pomohli s jeho organizací.
farní zpravodaj / květen 2022
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Rekonstrukce kostela pokračuje výměnou oken a restaurováním výmalby.
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blahoprání
11. května slaví své 53. narozeniny
P. Mgr. Miroslav Hřib
(pastorační praxe 3. 7. 1995 - 7. 7. 1996)
13. května slaví 45. narozeniny náš
P. Mgr. ICLic. Vít Hlavica
(1. 7. 2018 - dosud)
24. května slaví své 83. narozeniny
P. Mgr. Arnošt Červinka
(od 1. 7. 1994 - 1. 10. 2016)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů
Ducha svatého, přímluvu jejich křestních patronů
a ochranu Panny Marie. Vzpomeňte na ně
ve svých modlitbách.

vzpomínáme
21. května by oslavil 83. narozeniny P. ThDr. Stanislav Glűck

(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993 - 27. 12. 2020)
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

svetec mesíce
JAN SARKANDER
(mučedník, patron zpovědníků
a zpovědního tajemství, svátek 6. května)
Spolu se Zdislavou z Lemberka patří Jan k nejnověji kanonizovaným českým světcům; v r. 2020
jsme si připomněli 400 let od jeho smrti.
Narodil r. 1576 ve Skočově (dnes v Polsku) v katolické rodině. Měl pět sourozenců; bratr Mikuláš se stal knězem. Po třinácti letech se rodina
přestěhovala do Příbora (Skočov byl v té době
převážně luteránský). Následovala studia filozofie (Olomouc, Praha) a teologie (Štýrský
Hradec – předčasně ukončil). R. 1606 se vrátil
na Moravu, kde se zřejmě oženil (dochovala se svatební smlouva), manželka však krátce
po svatbě zemřela; Jan přijal nižší svěcení a začal vypomáhat v duchovní správě, r. 1609 se
farní zpravodaj / květen 2022

pak stal knězem. Působil na několika místech,
od r. 1616 jako farář v Holešově (součást katolického panství Ladislava Popela IV. z Lobkowicz,
jemuž byl i zpovědníkem); svým přístupem si
získal i kolem 250 věřících sousedního protestantského panství – k nelibosti protestantského vlastníka Václava Bítovského z Bítova; s Bítovským měl Jan i spory ohledně odvádění
desátků.
V r. 1618 protestanti ovládli Moravu; Jan proto
Holešov opustil a vykonal pouť do Polska. Zpět
se vrátil o rok později za povstání proti katolickému císaři Ferdinandu II. Kromě materiálních
škod (připomeňme jen poničení Hostýna) konflikt způsobil i nezměrné utrpení a vyžádal si
četné lidské oběti.
V únoru r. 1620 roku vtrhli na Moravu lisovčí/6

ci (polská jízda vyslaná králem Zikmundem III.
císaři na pomoc) a plenili zemi. Když se blížili
k Holešovu, vyšel jim vstříc průvod, v jehož čele
nesl Jan či kaplan Tuček monstranci, a Holešov
byl – na rozdíl od panství Bítovského – ušetřen.
Bítovský podezíral Jana, že se spolčil s Lobkowitzem a vojska do oblasti přivedli oni. Oba byli
zatčeni – Lobkowitz byl uvězněn v Brně, Sarkander byl převezen do Olomouce a souzen.
V této souvislosti česká Wikipedie píše: „Pokud
jde o obvinění, které proti Sarkandrovi vznášeli protestantští vůdci, není znám žádný důkaz
o tom, že by se účastnil jednání o polské pomoci císaři nebo o něm vůbec věděl.

Pomoc v Polsku každopádně dojednalo tajné
císařské poselstvo vedené hrabětem Michalem z Althanu.“ Komisi pro proces tvořili výlučně protestanti, ale musel se ho zúčastnit i katolický městský soudce Scintilla (Jana osobně
znal). Otázky, kdo povolal vojska do země, jaká
podvratná jednání v Polsku Jan vedl, co mu
Lobkowitz ve zpovědi svěřil a o jakých tajných
plánech věděl, zůstaly nezodpovězeny. Tribunál chtěl proto vynutit odpovědi mučením,
a to třikrát. Bezúspěšně; čtvrtý, ještě drastičtější pokus odmítl Scintilla. Janovo zubožené tělo
však útrapy mučení nevydrželo a v březnu 1620
v Olomouci umírá. Jeho ostatky byly r. 1860
přeneseny do svatováclavského chrámu v Olomouci; část je v kapli sv. Sarkandra.
Jeho kult se rychle rozšířil, nejdříve na Moravě, později i v Čechách a v Polsku. Blahoslaven byl r. 1859 Piem IX. (r. 1860), k svatořečení došlo r. 1995 v Olomouci. Papež Jan Pavel II.
v kanonizační řeči mj. řekl: „Dnes já, papež
římské církve, jménem všech katolíků prosím
za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách tohoto národa;
zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase její děti. Ať je
dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evangelium, jeho
zákon lásky, jeho touhu po jednotě věřících
v Kristu: ‘Aby všichni jedno byli’ (Jan 17,21).“
Knihy o Sarkandrovi v nedávné době napsali
B. Zlámal (1990; původně Řím 1969) a P. Piťha
(1990), nejnovější, rozsáhlá práce (K. Kavička
a kol.) vyšla r. 2020 v nakladatelství Flétna.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XI, číslo 5, květen 2022. Pro vnitřní potřebu vydává desetkrát 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 16. května 2022. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence kveten
1.

Ne

9.00

2.

Po

17.30

5.

Čt

17.30

6.

Pá

17.30

7.

So

17.30

8.

Ne

9.00

9.

Po

17.30

12.

Čt

17.30

13.

Pá

17.30

14.

So

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života a za živou rodinu

16.

Po

17.30

19.

Čt

17.30

20.

Pá

17.30

21.

So

17.30

22

Ne

9.00

23.

Po

17.30

Za † Fran ška Lednického, jeho manželku Hedviku,
jejich † sourozence a za živou rodinu Lednickou
Za † Vlastu Špaňhelovou a za živou i † rodinu Špaňhelovu,
Řepovu a Kalendovu
Za † Marii Burgetovou, živou i † rodinu Lednickou a Kobelkovu
a za duše v očistci
Za † manžele Florjančičovy, rodiče z obou stran, sourozence,
zetě a za živou rodinu
Za maminky
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
u příležitos životního jubilea
KAPLE NA KARAŽIJCE
Za živé i † členy společenství živého růžence
Na poděkování za dar života našeho otce Vítka
Za † Josefa Žebráčka, rodiče, sourozence, živou rodinu
a za duše v očistci
Za † syny Josefa a Václava Křižkovy, jejich otce Josefa, živou rodinu
Křižkovu a za duše v očistci
Pouť k MATCE BOŽÍ U CHLADNÉ STUDNY
Za živé i † poutníky ke Chladné studni
Za † rodiče Marii a Miroslava Hanáčkovy, snachu Janu,
staříčky Kašpárkovy a za živou rodinu Hanáčkovu
Za † manžela, dceru, rodiče a za živou rodinu
Za † rodiče Janečkovy, Boží požehnání pro živou rodinu
a za duše v očistci
Za † manžele Adamuškovy, rodiče z obou stran, sourozence
a za živou i † rodinu
Na poděkování za dar života a svátost kněžství
P. Mgr. Arnošta Červinky a za † P. ThDr. Stanislava Glűcka
Za † Fran ška Baluska, živou rodinu a za duše v očistci

26.

Čt

17.30

Za † Vladimíra Mrkose a za živou rodinu

27.

Pá

17.30

28.

So

17.30

29.
30.

Ne
Po

9.00
17.30

9.00
15.

Ne
15.00

Za † Ludmilu a Antonína Strakovy, jejich syna Miroslava
a za živou rodinu
ZÁMECKÁ KAPLE
Za † Jana Kumra, † rodiče Čechovy a Kumrovy a za živou rodinu
Za dě prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence
Za tragicky zesnulého pana Zdeňka, živou rodinu a za duše v očistci

