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úvodník
KNĚŽSTVÍ
Měsíc červen, do kterého vstupujeme, je měsíc Božského Srdce Páně. Zároveň jsou posíláni
na Pánovu vinici noví jáhnové a kněží. Možná
se nám zdá, že se nás toto téma netýká,
a přece se týká každého. K bližšímu pochopení nám mohou pomoci slova sv. Jana Maria
Vianneye, patrona kněží:

Kdybychom neměli svátost kněžství, neměli bychom svého Pána. Kdo ho uložil sem do svatostánku? Kněz. Kdo přijal vaši duši při vstupu
do života? Kněz. Kdo ji živí, aby mohla svou pouť
dokonat? Kněz. Kdo ji uschopní, aby se mohla objevit před Bohem očištěna krví Ježíše Krista? Kněz,
vždycky kněz.
Zpovídáte se Panně Marii či nějakému andělu?

Kdo je kněz? Člověk, který zastupuje Boha. „Jděte
ke knězi,“ říká Pán. „Jako mne poslal můj Otec, tak
i já posílám vás. Je mi dána všechna moc na nebi
i na zemi. Jděte a učte všechny národy. Kdo vás
slyší, mne slyší. Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.“
Když kněz odpouští hříchy, neříká: „Bůh vám odpouští hříchy.“ Ale: „Uděluji ti rozhřešení.“ Neříká:
„To je Tělo našeho Pána.“ Ale: „Toto je moje Tělo.“

Dají vám rozhřešení? Podají vám Tělo a Krev našeho Pána? Ne, nikoliv. Panna Maria nemůže způsobit proměnění svého Syna v hostii.
Kdyby zde bylo třeba 200 andělů, nemohli by
vám dát rozhřešení. Ale naopak, každý kněz,
i ten nejobyčejnější, to může: „Jděte v pokoji, Bůh ti odpustil hříchy.“ Ach, jak důležitou
osobou je kněz. Kněz sám sebe a své poslání

přiměřeně pochopí až v nebi. Kdybychom to pochopili už zde na zemi, zemřeli bychom bázní
Boží a láskou.
Kněz není knězem pro sebe, neuděluje rozhřešení
sám sobě, nerozdává svátosti sám sobě, není tu
pro sebe, je zde pro vás.
Kdybych poznal kněze a anděla, nejprve bych pozdravil kněze a potom anděla. Anděl je totiž
přítelem Božím, ale kněz je jeho zástupcem.
Když vidíte kněze, máte říci: „To je ten, který mě
učinil dítětem Božím a svatým křtem mi otevřel
nebe. To je ten, který mě po mém hříchu očistil, ten, který dává mé duši pokrm.“ Při pohledu
na kostel můžete říci: „Co je v něm? Tělo našeho Pána. Proč je tam? Protože kněz sloužil mši
svatou.“
Jakou radost měli apoštolové po zmrtvýchvstání
Pána Ježíše z toho, že ho opět viděli, svého Mistra, kterého tolik milovali. Kněz může mít tutéž
radost, kdykoli vidí našeho Pána, kterého drží
ve svých rukou.
Vzácné jsou prsty kněze, které se dotýkají nejvýš
úctyhodného Těla Ježíše Krista, které se ponořují do kalicha, v němž je jeho Krev, do ciboria,
ve kterém je jeho Tělo.
Kněžství je láskou srdce Ježíšova. Vidíte-li kněze,
myslete na našeho Pána Ježíše Krista.
Tolik slova sv. Jana Marie Vianneye o knězi
a kněžství. Děkujme a prosme za všechny
kněze, zvláště za ty, kteří mají být letos vysvěcení. Modleme se za ně, aby vytrvali až
do konce. A společně s nimi se radujme z velikého daru kněžství, které není darem jen pro ně
samotné, ale pro každého z nás.
bohoslovec Dominik Kovář
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVEN

Aby naše úcta a láska ke Kristu
v eucharistii posvěcovala naše biskupy
a kněze, farnosti a rodiny.
farní zpravodaj / červen 2019

POZVÁNÍ A POVZBUZENÍ
Chtěl bych všechny farníky povzbudit k modlitbě za bohoslovce Dominika Kováře, který přijme 22. června jáhenské svěcení v Olomouci,
a jáhna Marka Mikulaštíka, který bude vysvěcen na kněze v sobotu 22. června v Římě.
Primiční slavnost se bude konat v sobotu 6. července v 15 hodin ve farním kostele sv. Vavřince
ve Vizovicích. Děkuji všem, kdo se aktivně zapojí do přípravy primiční slavnosti. Pomoct
může každý, stačí oslovit členy pastorační rady
farnosti.
P. Vít
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oznámení
ČERVEN
v pátek 7. června bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16 hodin.
v sobotu 8. června bude v 21 hodin v našem
kostele vigilie Seslání Ducha svatého. K modlitbě jsou zváni všichni, ale zvláště loňští biřmovanci.
ve čtvrtek 13. června se uskuteční od 18.30
setkání pastorační rady farnosti.
v neděli 16. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v sobotu 22. června v 9.30 bude jáhenské
svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci. Jáhenskou službu přijme i bohoslovec Dominik
Kovář.
v sobotu 22. června přijme kněžské svěcení jáhen Marek Mikulaštík v bazilice Santa Maria
Maggiore v Římě.
 v neděli 23. června prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude
v 9 hodin a po ní průvod u kostela. Zároveň si
připomeneme 217. výročí posvěcení našeho
farního kostela (r. 1802) a prožijeme Adorační den farnosti. Po průvodu bude celé odpoledne příležitost k adoraci NSO. Zakončení bude
v 18 hodin.
v neděli 23. června bude sbírka na přípravu
primiční slavnosti.
v pátek 28. června je Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Páně, je to den modliteb za kněze, mše
sv. v 17.30 a po ní následuje adorace.
 v pátek 28. června poděkují při mši svaté naše děti a mládež za uplynulý školní rok.
Po mši svaté se přesuneme k táboráku.
 v sobotu 29. června v 9.30 bude kněžské
svěcení v olomoucké katedrále.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
V měsíci květnu obdržely děti, které letos navštěvují výuku náboženství, přihlášku na škol/3

ní rok 2019/20. 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 června. Přihlášky budou také k dispozici v předsíni kostela (pro nové žáky) nebo je
možné si přihlášku stáhnout na farních internetových stránkách.
OREL
Děkujeme všem zúčastněným za vydařenou
Oslavu svátku maminek. Velké díky patří všem,
kteří jakkoliv pomohli s přípravou i průběhem
akce, zejména kuchařkám z Nemocnice Milosrdných bratří, které nám navařily oběd, všem
mužům, kteří se opět zhostili obsluhy, a dětem z Orlíčku a Tanečků, které všechny potěšily
svým vystoupením.

V sobotu 1. června se v Luhačovicích uskuteční přehlídka duchovních písní Cantate. V 11.15
bude v kostele Sv. Rodiny sloužena mše svatá.
Od 12. 30 bude na Lázeňském náměstí vyhrávat dechová hudba Nivničanka a ve 14 hodin
zahájí přehlídku naše malá schola, po níž vystoupí i velká schola. Přijeďte je svou přítomností podpořit!
www.farnostvizovice.cz

V sobotu 22. června 2016 od 15 hodin srdečně zveme všechny rodinné týmy na tradiční
Hry bez hranic. Nachystány jsou pro vás oblíbené i zcela nové disciplíny pro pobavení malých i velkých.

Zároveň hledáme ochotné dobrovolníky z řad
mládeže i dospělých na stanoviště Her bez hranic. Hlásit se můžete co nejdříve Alžbětě Doležalové nebo Jožkovi Janečkovi.

Závislosti a rodina
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6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)
9. června slaví 41. narozeniny P. Mgr. Josef Rosenberg
(1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)
13. června slaví svátek a 30. června 35 let kněžství
otec pomocný biskup Mons. Antonín Basler
(1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)
15. června slaví svátek náš P. Mgr. Vít Hlavica (1. 7. 2018 - )
27. června slaví 55 let kněžství P. Mgr. Arnošt Červinka
(od 1. 7. 1994)
29. června svátek P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
přímluvu a ochranu Panny Marie. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

ohlédnutí

18. května proběhl děkanátní volejbalový turnaj, kterého se zúčastnila čtyři družstva. Turnaj ovládly vizovické
týmy - obsadily první a druhé místo. Bronz vybojovali volejbalisté ze Štípy.
Do konce června hrajeme každou středu od 20:00 v tělocvičně Nové školy. Zveme pod vysokou síť nové hráče bez rozdílu věku.
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V neděli 19. května jsme při mši svaté poděkovali za 80 let života P. Mgr. Arnošta Červinky
a P. ThDr. Stanislava Glűcka.

svetec mesíce
THOMAS MORE
(též latinsky Morus; politik, mučedník,
patron politiků, svátek 22. června)
Narodil se r. 1478 v Londýně v rodině právníka
a pozdějšího soudce. Věřící katolík v mládí pracoval ve službách Johna Mortona, canterburského arcibiskupa, který rozpoznal jeho talent
a doporučil studium v Oxfordu. Tak se i stalo, na
věhlasné univerzitě ale strávil jen dva roky a na
otcovo přání se připravil na právnickou dráhu.
Profesi začal aktivně vykonávat od r. 1502;
lákal ho i mnišský život, zůstal nicméně laikem
farní zpravodaj / červen 2019

a oženil se. V harmonickém svazku se narodily tři dcery a syn. More byl milující a pozorný
manžel i otec, který si mezi prvními uvědomil
důležitost vzdělání pro ženy. Manželku sám
vyučoval hudbě a literatuře, stejně přistupoval
i ke svým dětem. Dcerám zajistil stejné vzdělání
jako synovi, věc na 15. století značně neobvyklá; inspiroval tím řadu šlechtických rodin. Už
šest let po svatbě ale ovdověl. Oženil se znovu,
druhé manželství však zůstalo bezdětné. Jeho
nepřehlédnutelné kvality lidské i pracovní mu
postupně zajistily místo v parlamentu i další
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významné funkce ve státní správě. Když r. 1509
nastoupil na anglický trůn Jindřich VIII. (14911547), stal se jeho osobním poradcem a zároveň
prostředníkem v jednání s církví, r. 1529 byl
pověřen funkcí lorda kancléře, zodpovědného
za hladký chod soudnictví. Byl to moment,
kdy se situace v Anglii výrazně zdramatizovala.
Jindřich sice ostře vystupoval proti vznikajícímu
protestantismu, zejména Lutherovi a Kalvínovi (za to mu papež Lev X. udělil titul Obránce
víry), ale když mu první manželka Kateřina Aragonská nedala mužského
dědice, netrpělivý Jindřich
žádal papeže o zneplatnění
sňatku. Marně. Jindřich se
proto rozhodl vyřešit problém svérázným způsobem:
oženil se s Annou Boleynovou, prohlásil se za hlavu
nově vzniklé anglikánské
církve a r. 1536 se s Římem
rozešel definitivně; zrušil
téměř 900 klášterů a zabavil
katolické církvi veškerý majetek. Většina představitelů
církve nechtěla riskovat
konflikt s králem a změnám
se podřídila. More a kardinál John Fisher však
Jindřichovy aktivity vnímali jako projevy
nebezpečné pro jednotu církve i pro společnost
a trvali na tom, že papež je nástupce Petrův a je
nadřazen i panovníkovi. Nebylo tedy divu, že
odmítli přísahat na anglické zákony o svrchovanosti (prosazené Jindřichem), které uznávají jen
autoritu panovníka a považují projevy věrnosti
papeži za akt vlastizrady. Ostrý spor o rozsahu
pravomocí světské moci a církve zasáhl Anglii
už ve 12. století; stoupenci krále Jindřicha II.

tehdy brutálně zavraždili canterburského
arcibiskupa Tomáše Becketa přímo v jeho
domovské katedrále. I Jindřich VIII. se rozhodl s nepohodlnými kritiky skoncovat jednou
provždy. Fisher byl popraven v červnu r. 1535,
More 6. července. Hlavy obou popravených
narazili na kůl a zůstaly měsíc na mostě London Bridge, jak bylo tehdy u domnělých či
skutečných vlastizrádců obvyklé. Přesně o čtyři
sta let později se stali mučedníky a byli kanonizováni Piem XI.; papež Jan Pavel II. prohlásil Mora v apoštolském
listě z prosince r. 2000 patronem státníků a politiků.
Oceňuje především jeho
„svědectví primátu pravdy
nad mocí, jež vydal i za cenu
svého života“, označuje ho
za „nepomíjející příklad
morální integrity“ a vnímá
ho „zvláště mezi těmi, kdo
nesou odpovědnost za osudy národů (…) jako zdroj
inspirace pro politický systém, jehož nejvyšším cílem
je služba lidské osobě“. More
byl i literárně činný. Latinsky
psaná Utopie (1516, česky naposledy 1978)
zachycuje jeho představy o uspořádání státu,
Dopisy z vězení vydala Matice cyrilometodějská
(2006). Monografii o Morovi napsal Bohumil
Svoboda (Thomas More, světec a utopista, Triton 2014), rozsáhlý román o jeho životě napsal
Karl Zuchardt (česky Zemři, blázne (1973)), Fred
Zinnemann natočil o Morovi r. 1966 hraný film
(Člověk do každého počasí), který bývá řazen
k nejlepším životopisným filmům vůbec.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 6, červen 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
prázdninového čísla je 18. června 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence cerven
1.

So

17.30

Za živé i + členy společenství živého růžence

2.

Ne

9.00

Na poděkování za obdržené milosti pro rodinu Špaňhelovu s prosbou
o Boží požehnání do dalších dnů

3.

Po

17.30

Za + Josefa Jaroščáka a Boží ochranu pro živou rodinu

6.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Hábovu a Chmelenskou

7.

Pá

17.30

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

8.

So

17.30

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

9.

Ne

9.00

10.

Po

17.30

13.

Čt

17.30

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Za + rodiče Oldřišku a Josefa Lednické a za živou rodinu
Za + Josefa Kudelu ke 4. výročí úmrtí, syna Milana, Boží ochranu a pomoc
pro živou rodinu Kudelovu, Lukášovu a Mališkovu
Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary, milosti a kříže s prosbou
o Boží požehnání

14.

Pá

17.30

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

15.

So

17.30

Na poděkování za 40 let manželství

16.

Ne

9.00

17.

Po

17.30

20.

Čt

17.30

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

21.

Pá

17.30

Za + Aloise Lednického a manželku

22.

So

17.30

Za + Oldřicha Ryšavého, živou rodinu a za duše v očistci

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Za + syna Václava Křižku, jeho otce Josefa, živou rodinu a za duše v očistci
Za živou a + rodinu Adamuškovu, Florjančičovu a za duše v očistci
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
23.

Ne

9.00

217. Výročí posvěcení kostela
ADORAČNÍ DEN
Za farníky a město Vizovice

24.

Po

17.30

27.

Čt

17.30

28.

Pá

17.30

29.

So

17.30

30.

Ne

9.00

Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
Za + manžele Valeriánovy, syna Antonína a za živou rodinu
Za + Josefa Světlíka, dva bratry a za duše v očistci
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Na poděkování za uplynulý školní rok
Slavnost SV. PETRA A PAVLA
Za + Vlastu Mikulaštíkovou, manžela, živou rodinu a za duše v očistci
Za + Bohuslava Janna, manžele Meluzínovy a za Boží požehnání pro celou rodinu

