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úvodník
BLÍŽÍ SE POSTNÍ DOBA
Není to dlouho, co jsme ukončili vánoční dobu
a už se blíží půst. Dokonce můžeme říct, že
už je na dosah ruky. Máme před sebou měsíc
únor. Pomalu se rozbíhají plesy, začíná se v televizních reportážích mluvit o blížících se karnevalech. Ano, tuto charakteristickou dobu
související s blížícím se Půstem nazýváme
Masopust. Začíná Svátkem uvedení Páně
do chrámu (2. únor) a končí Popeleční středou
(letos 14. února).

Mohli bychom říct, že půst je jen církevní období. Jak to ale souvisí s běžným životem? Pohleďme tedy na to, co to vlastně půst je. Jsme
naučeni půst vnímat jako období bez bohatého stolu. Říkáme, že se 40 dní postíme.
A přesto vlastně ani nevíme, co tedy na ten
stůl patří a co ne. Někdo by řekl „nesmíme jíst

maso“, jiný by řešil jinou stránku životních požitků. Jiný by hledal, jak uskutečnit předsevzetí
nekouřit. Ale je to opravdu to, co je jádrem
půstu? Pochopení je možné najít ve skutečném cíli postní doby. Jeho hledání nám pomáhá uskutečnit evangelijní zvěst o 40 dnech
Krista na poušti. Výraznou částí tohoto vyprávění je pokušení, které Ježíš prožil. V první
řadě je ale patrné, že Ježíš odešel na opuštěné místo, na poušť. Ta nám více zvýrazňuje,
k čemu dochází, když se ve spěchu života necháme unášet různými věcmi. Pohlcení
dobou ztrácíme cit pro hodnoty. Odejít
na poušť znamená vymanit se právě ze
všedního spěchu. Vytvoříme tak prostor,
který najednou dává prázdnotou, a my
vlastně nevíme, jak ho prožít. Pokušení
jsou právě tou skutečností, která se nabízí. U Ježíše poznáváme, že tato skutečnost je jenom falešným mámením. Co
nám nabízí On? Jak prožíval svá pokušení? Výmluvné je slovo, kterým vrcholí
jeho půst: „Hospodinu, Bohu svému, se
budeš klanět a jeho jediného uctívat.“
A právě zde hledejme pravý význam
půstu. Toto období nám nabízí přijetí Božího plánu. Přijetí Jeho do našeho života. Svěření mu vlastních starostí, plánů i předsevzetí.
Žádná postní disciplína bez tohoto odevzdání
se Bohu není skutečným postem. Popelec,
znamení postní doby nám dává hned v úvodu
poznat tuto závislost na Bohu. Jeho šedivá
barva je barvou kajícnosti. Kdy se nám nabízí

odevzdání sebe i se svou nedokonalostí
do Božích rukou. Je jenom faktickou poznámkou, že takový přístup k Bohu je v dějinách
církve nazýván kajícím smýšlením, tj. pokáním.
Na závěr bych rád upozornil na důležité skutečnosti související s prožíváním tohoto období kajícnosti. V celé postní době jsou jenom
dva dny spojené s přísným půstem: Popeleční

středa a Velký pátek (přísný půst znamená
v těchto dnech zdržet se jakýchkoliv masitých
pokrmů, jenom jednou přes den se dosyta najíst; tímto půstem nejsou vázaní lidé ve věku
do 18 let a nad 60 let, osvobozeni jsou také
lidé nemocní).
Přeji Vám všem, abyste nalezli ten správný postoj k prožívání postní doby a nalezli Krista,
který Nás posiluje a osvobozuje.
o. Josef

oznámení
ÚNOR
čtvrtek 1. února je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 v pátek 2. února je svátek Uvedení Páně
do chrámu. Mše svatá bude v 17:30. Příležitost
ke svátosti smíření od 16:00. A také při této mši
sv. budou představeny děti, které se připravují
k 1. sv. přijímání.
 v sobotu 3. února je nezávazná památka
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Tradiční svatoblažejské požehnání se bude udělovat po mši
svaté.
v sobotu 3. února se uskuteční ve Šternberku HROMNIČNÍ POUŤ MATEK. Pouť začne mší
svatou v 10 hodin ve farním kostele, odpoledne pokračuje adorací. Na pouť bude vypraven
zvláštní autobus, který odjede v 7:15 z vizovického náměstí. Jízdné činí 200 Kč. Zájemkyně ať
se prosím zapíší na papír pod věží.
v sobotu 3. února bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
ve čtvrtek 8. února bude příprava na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
 na neděli 11. února připadá připomínka Panny Marie Lurdské. Současně je to Světový den nemocných. V našem kostele bude
mše svatá v 9. 00. Během ní se bude udělovat
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svátost pomazání nemocných. Svátost se uděluje nejen nemocným, ale také všem věřícím
starším 60 let. Na přijetí této svátosti je třeba
se připravit svátostí smíření. Zpovídat se bude
před mší sv. Prosím, přivezte nemocné farníky
na tuto mši svatou. Po mši sv. jsou všichni nemocní srdečně zváni na krátké posezení na faru.
 v neděli 11. února bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
ve středu 14. února - Popeleční středa - začíná doba postní. Je to den přísného postu. Mše
svatá bude v 18:30.
 v neděli 18. února bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 25. února se koná sbírka Haléř
sv. Petra.
v neděli 25. února složí slib nová pastorační rada farnosti.
ve čtvrtek 1. března se koná na faře v 18:15
setkání nové pastorační rady farnosti.
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
Zveme všechny děti, které v létě ukončí 1. – 9.
třídu ZŠ, na farní tábor. Tentokrát se uskuteční od 21. 7. do 28. 7. v Dřevohosticích. Cena je
1 700 Kč za první dítě z rodiny, a za každé další pak 1500 Kč.
Přihlášky najdete pod věží kostela. S dotazy se
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obraťte na Petra Štacha (tel.: 732 941 573) nebo
Alenu Kolaříkovou (tel.: 739 741 064), případně
napište na taborvizovice@seznam.cz.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR

Aby všichni nemocní, trpící a postižení
našli sílu spojit své utrpení s křížem
našeho Pána.
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MODLITEB MATEK
VE VIZOVICÍCH
Drahé maminky,
rády bychom Vás pozvaly na Děkanátní setkání Modliteb matek, které se uskuteční v sobotu
10. 3. 2018 ve Vizovicích na Orlovně.
Cílem hnutí Modliteb matek je spojit se v modlitbě za naše děti a rodiny s modlícími se matkami po celém světě. Toto modlitební hnutí založily v roce 1995 v Anglii dvě maminky – babičky
a od té doby se rozšířilo na všechny kontinenty.
Je opravdu krásné vědět, že v každém časovém
pásmu se za naše děti někdo modlí! Modlitby
matek jsou ekumenickým hnutím, členky společenství Modlitby matek pocházejí z různých
církví, kultur a zemí. Spiritualitou hnutí Modliteb matek je jednoduchost, odevzdání a radostná poslušnost. Učíme se žít život Ježíšovy
Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své
děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké
důvěře, že On může všechno.
Kromě maminek, které již jsou zapojeny v modlitební skupince, srdečně zveme i Vás, maminky,
které jste se dosud s Modlitbami matek nesetkaly, i Vás, které zatím marně hledáte odvahu
založit modlitební skupinku u vás ve farnosti.
Setkání budou provázet svým slovem národní koordinátorka Modliteb matek Markéta Klímová a diecézní koordinátorka Modliteb matek
Marie Borošová. Budeme se společně modlit
za naše děti, bude prostor pro Vaše otázky
a vzájemné sdílení.
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OREL
V sobotu 10. února
od 15 hodin srdečně
zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční
Dětský karneval. Těšit se opět můžete na tanec, hry, soutěže, dětskou tombolu a drobné
občerstvení. Dary do dětské tomboly můžete
odevzdat do úterý 6. února Alžbětě Doležalové. V pátek 9. února po večerní mši svaté uvítáme pomoc všech mladých při přípravě sálu
a jeho výzdoby.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny své
členy a příznivce na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční v neděli 11. února
od 14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen
zhodnotit rok 2017 a naplánovat rok 2018, ale
i posedět a povykládat si při končinovém posezení, které bude po schůzi následovat.
www.farnostvizovice.cz

ED
Právní předpisy, Zdravověda a hygiena, Programová příprava, Organizační příprava,
Hospodaření, Psychologie – Pedagogika, Duchovní program na táboře
Absolventi kurzu obdrží po složení
zkoušky osvědčení registrované MŠMT
o úspěšném absolvování kurzu.

Jan Slavotínek | slavotinekj@gmail.com | tel.: +420 733 939 291

Z župních a ústředních akcí Orla:
17. 2. Orelský slavíček v Domaníně - soutěž
ve zpěvu jednotlivců
22. – 25. 2. Duchovní obnova na Velehradě
Více se můžete dočíst na webových a facebookových stránkách naší jednoty:
(www.orelvizovice.cz).
CENTRUM PRO RODINU
V sobotu 6. 1. proběhla v našem městě, na Chrastěšově, v Lutonině, Uble, Lhotsku
a Zádveřicích Tříkrálová sbírka, kterou vyhlásila Charita ČR. Centrum pro rodinu zorganizovalo průběh sbírky v jednotlivých obcích. Tentokrát se koledy zúčastnilo 27 skupinek a 70 dětí.
Po mši v kostele se skupinky vyfotily a obdržely
poslední pokyny.
Chci poděkovat všem rodičům, kteří pustili
své děti na koledu, dětem – koledníkům a také
všem vedoucím. Velké poděkování patří také
panu fotografovi Jiřímu Oškerovi a jeho ženě
Vlaďce za focení skupinek koledníků. Pán Bůh
zaplať všem, kdo jste přispěli do kasiček, které po rozpečetění na Městském úřadě vynesly
187 443 Kč. Peníze budou použity prostřednictvím Charity pro všechny potřebné.
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová
V úterý 20. 2. 2018 od 8 do 14,30 proběhne
pro děti prázdninový den. Více bude v ohláškách a na plakátku pod věží.

27. 1. 2018 se uskutečnil na Orlovně turnaj mužů
ve stolním tenise.
farní zpravodaj / únor 2018

V rámci Národního týdne manželství začínáme kurz přípravy snoubenců. Srdečně zveme i manžele, kteří chtějí prohloubit svůj vztah.
Začínáme ve čtvrtek 15. 2. od 18,30 do 21,30
na faře ve Vizovicích.
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blahoprání
16. února slaví své 62. narozeniny otec pomocný biskup
Mons. Antonín Basler (1990/99)
16. února slaví své 36. narozeniny Ing. Marek Mikulaštík
(řeholní bohoslovec studující v Římě)
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

Kurz přípravy snoubenců
fara Vizovice
sr. Lic. Růžena Sekulová
15. 2. 2018 Já a moje rodina
Zdeňka a Jaromír Liškovi
1. 3. 2018 Víra v manželství
Irena a Petr Smékalovi
15. 3. 2018 Komunikace a konflikty
MUDr. Mária Fridrichová
22. 3. 2018 Sexualita v manželství

Přihlášky a info
cprvizovice@ado.cz
777809434
604218211
www.vizovice.dcpr.cz

18:30 - 21:30
PRO SNOUBENCE I PRO MANŽELE,
KTEŘÍ CHTĚJÍ PROHLOUBIT SVŮJ
VZTAH,
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www.tydenmanzelstvi.cz

www.farnostvizovice.cz

Tříkrálová sbírka 2018

svetec mesíce
PETR DAMIÁN
(benediktinský mnich, biskup, reformátor,
zpovědník a učitel církve, svátek 21. února)
Petr Damián (Pietro Damiani) má zvláštní postavení mezi významnými představiteli církve
i mezi těmi, kdo se objevují v této rubrice.
Oficiálně svatořečen totiž nikdy nebyl, zato
ho papež Lev XII. prohlásil r. 1828 církevním
učitelem. Tento titul − doposud udělený necelé
čtyřicítce významných osobností − je uznáním
jejich přínosu pro celou církev. Poctu mu vzdal
i Dante v Božské komedii, když ho uvádí mezi
nejvýznačnějšími postavami svého Ráje.
Narodil se kolem r. 1007 v italské Ravenně. Brzy
přišel o oba rodiče a nějakou dobu se o něj sta-
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ral, či spíše nestaral jeden z jeho bratrů. Pak se
nad ním slitoval jiný jeho sourozenec, Damián,
kněz v Ravenně; vysvobodil ho z hmotné nouze
i z každodenního ponižování a zajistil mu studia. Jako výraz vděčnosti připojil Petr bratrovo
jméno ke svému a konečně mohl rozvinout
své studijní vlohy v teologii a církevním právu,
takže už v 25 letech byl vyhledávaný odborník
i učitel. R. 1035 dovršil zásadní proměnu stylu
svého života a stal se poustevníkem v klášteře
ve Fonte Avellanu (ve střední Itálii). Pracoval s takovým sebezapřením, nasazením, s odvahou i opravdovostí, že se stal administrátorem a učitelem nejen v domovském klášteře,
ale i na jiných místech. Kláštery i zakládal. Rubem horečnatého úsilí a asketického života
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byly zdravotní problémy, které si přivodil.
Tento zastánce mnišské chudoby se zasazoval
podobně jako jeho druh Hildebrand (pozdější
papež Řehoř VII.) o zpřísnění klášterních pravidel, jehož součástí mělo být i sebemrskačství.
To zpočátku vzbudilo odpor, ale nakonec proniklo také do jiných klášterů, včetně známého
Monte Cassina. Dokonce sám Petr musel mírnit přílišnou horlivost některých spolubratrů.
Když v období papežské krize na svůj úřad
rezignoval Benedikt IX. a jeho nástupcem se
stal r. 1045 Jan Gracián (papež Řehoř VI.), Petr
změnu radostně přivítal a vyzval ho k řešení
dobových skandálů v italské církvi. Krizový
stav však dále pokračoval a jeho vnějším projevem bylo rychlé střídání papežů i vyhrocené
střety zdiskreditovaných představitelů s reformisty. Damiánův hlas v těchto sporech byl
jeden z nejvýraznějších; i díky jemu získali zastánci potřebných změn kolem Lva IX. nakonec převahu. Už r. 1047 byl přijat dekret proti
kupčení s církevními úřady, ale reformisté ostře
vystupovali proti dalším záporným jevům. Ani
tady nestál Petr stranou a v Knize o Gomoře
(kolem r. 1050) pranýřoval příklady zhýralosti a nemravnosti života v církevních kruzích. Po vysokých funkcích ale neprahl. Když ho
r. 1057 Štěpán IX. jmenoval kardinálem a biskupem v Ostii (oblast kolem Říma), opakovaně
žádal, aby byl funkce zproštěn; nestalo se tak.
Papež naopak využil jeho vynikajících znalostí
církevního práva a schopností řečnických, jednacích i organizačních a pověřoval ho funkcí
legáta (na některých kresbách bývá proto zo-

brazován jako poutník s papežskou bulou).
Také dochované písemnosti, především 180
dopisů (mnohé z nich jsou vlastně traktáty),
kolem 50 kázání, životy svatých a další potvrzují
jeho mimořádnost. K nejznámějším traktátům

patří již zmíněná Kniha o Gomoře a především
O božské všemohoucnosti (1065); chápe ji jako
boží schopnost dělat cokoli dobrého, nikoli
zlého. Asi nepřekvapí jeho autorství u Života
sv. Romualda, který ho inspiroval svým poustevnickým a odříkavým životem. Velký ctitel
Panny Marie Petr Damián zemřel r. 1072 a je
pohřben ve Faenze (50 km od Boloně).
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 2, únor 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 březnového čísla je 18. února 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence únor
1.

Čt

17.30

2.

Pá

17.30

3.

So

17.30

Na poděkování za dar společného života s prosbou o pomoc
a ochranu Boží do dalších let a za celou živou i zemřelou rodinu

4.

Ne

9.00

Za farníky a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence

5.

Po

17.30

Za zemřelou Annu Žůrkovou, manžela a za živou rodinu

8.

Čt

17.30

Za zemřelé rodiče Ludmilu a Antonína Strakovy, syna Miroslava
a za živou rodinu Strakovu a Slovákovu

9.

Pá

17.30

10.

So

17.30

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Za všechny ženy farnosti

Za zemřelé rodiče Outratovy, syna, zetě, rodinu Františákovu a za
živou rodinu
Připomínka PANNY MARIE LURDSKÉ

11.

Ne

9.00

Za zemřelého Jana Mikulaštíka, manželku, jejich rodiče a za živou
rodinu

12.

Po

17.30

Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu

14.

St

18.30

15.

Čt

17.30

16.

Pá

17.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Radoňovu

17.

So

17.30

Za zemřelé rodiče, sourozence a za ochranu Panny Marie

18.

Ne

9.00

Za zemřelé rodiče Džigovy a ochranu Boží pro dcery s rodinami

19.

Po

17.30

22.

Čt

17.30

Za živou a zemřelou rodinu Špaňhelovu, zemřelou Františku
Foretovou, zemřelou rodinu Divínovu, zemřelou rodinu
Rychlíkovu a za duše v očistci

23.

Pá

17.30

Za zemřelého syna Martínka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

24.

So

17.30

Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o Boží
ochranu pro celou rodinu

25.

Ne

9.00

Za živou a zemřelou rodinu Žůrkovu, Táborskou a za duše v očistci

26.

Po

17.30

POPELEČNÍ STŘEDA
Za živou a zemřelou rodinu Klemšovu a Janečkovu

