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úvodník
PŘIPOJME SE K MODLITBĚ
Na závěr jedné březnové audience vyzval Svatý
otec František všechny přítomné, aby se v duchu připojili k modlitbě, kterou připravil neapolský arcibiskup Msgr. Domenico Battaglia:

Odpusť nám válku, Pane
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
smiluj se nad námi hříšníky!
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami,
smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky
v bunkru v Charkově,
smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu,
smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce
ve stínu svého kříže,
smiluj se nad námi!
Odpusť nám, Pane,
odpusť, když se nespokojíme s hřeby,
jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme
krví mrtvých rozervaných zbraněmi.
Odpusť nám, Pane,
jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči,
staly nástroji smrti.
Odpusť nám, Pane,
když nadále zabíjíme svého bratra,
odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny
ze svého pole, abychom zabili Ábela.
Odpusť nám, Pane,
když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme
svou krutost, pokud svou bolestí obhajujeme
brutalitu svých činů.
Odpusť nám válku, Pane.
Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme!
Zadrž Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí,
ať se nestane naše vůle,
nenechávej nás napospas našim vlastním činům!
Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj.
Je to náš bratr.
Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

oznámení
BŘEZEN
ve čtvrtek 31. března v 18.15 bude na faře
setkání pastorační rady farnosti.
DUBEN
 v pátek 1. dubna je první pátek v měsíci.
Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
setkání s rodiči prvokomunikantů – čtvrtek
7. dubna 18.15 – 19.45 v Komunitním centru
Vizovice.
 v neděli 10. dubna bude příležitost přijmout v kostele předvelikonoční sv. smíření
od 16 do 17.30. Zpovídat budou i cizí zpovědníci.
 od pátku 15. dubna do soboty 23. dubna se můžeme modlit novénu k Božímu milosrdenství.

 v neděli 17. dubna bude sbírka na kněžské platy.
v neděli 17. dubna se budou při mši svaté
žehnat pokrmy.
v sobotu 23. dubna se uskuteční Děkanátní setkání mládeže.
 v neděli 24. dubna bude sbírka na potřeby farnosti.
 na Velký pátek a po celou Bílou sobotu
bude možné přispět do pokladničky na Boží
hrob v Jeruzalémě.
služba u Božího hrobu na Bílou sobotu se
bude zajišťovat tradičně dle rozpisu. Zapisujte
se prosím na papír pod věží kostela.
 v sobotu 30. dubna proběhne setkání
prvokomunikantů v KC.

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
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OREL
Srdečně vás všechny
zveme na Jarní putování, které se uskuteční v sobotu 9. dubna.
Start všech účastníků je mezi 8.30 a 9. 30 na orlovně. Vydat se můžete na krátkou trasu, na níž
je pro děti připraven program nebo na delší
trasu vedoucí ke Chladné studni. Více informací
najdete na plakátku.
Orel župa Velehradská vyhlašuje výtvarnou
soutěž na téma „Nejkrásnější chvíle v naší
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rodině“. Své podepsané práce (jméno, příjmení, věk, třída ZŠ), můžete do 30. 4. předat Alžbětě Doležalové, která se postará o jejich předání
do soutěže.
Stále probíhá postní aktivita naší jednoty –
Postní míle, jejímž cílem je uběhnout či ujít
denně alespoň 1 míli (cca 1,6 km). Své sportovní výkony si můžete zaznamenávat do tabulky, na kterou najdete odkaz na facebookových
stránkách naší jednoty https://www.facebook.
com/orelvizovice

/2

/3

www.farnostvizovice.cz

 STUDENTSKÝ VELEHRAD – CELOSTÁTNÍ
SETKÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ
Probíhá každé dva roky na poutním místě Velehrad. XVI. se uskuteční v termínu 5.–8. 5. 2022.
Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského
katolického hnutí Česká republika, z. s. (VKH
ČR) a na její organizaci se podílí přípravný tým
dobrovolníků složený z řad studentů i pracujících. Studentský Velehrad zaštiťuje olomoucký
arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner.
Je připraven bohatý program, který nabízí jedinečnou příležitost vytvořit společenství s vrstevníky, diskutovat o vztazích, povolání, víře
i každodenním životě.
Další informace a registrace na:
www.studentskyvelehrad.cz.
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Jaké to je dívat se očima Boha?
Co by řekl na naše rozhodování,
vztahy a identitu?
A jak vlastně vnímá války,
utrpení a politiku?
... je jen tím, který mlčí
a zpovzdálí přihlíží tomu,
co se na zemi děje?
... nebo je to mocný a laskavý přítel
každého z nás,
jehož pohled nám nabízí lásku,
pravdu, krásu
a další obrovské poklady?

/4

animátoři vizovického děkanátu
vás zvou na

Děkanátní
setkání mládeže
setkání
mše svatá
přednášky
workshopy
zábava
"Vstaň, učiním
tě svědkem
Toho, co jsi
viděl"
Sk 26,16

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
proběhne v sobotu 23. dubna ve Vizovicích
na Komunitním centru. Je určeno všem mladým, kteří se chtějí společně setkat, popovídat si o víře, poslechnout si svědectví ostat/5

ních, něco se naučit a především prohloubit
svůj vztah k Bohu.
Pro podrobnější informace sledujte facebookovou stránku Mládeže Vizovického děkanátu nebo Instagram.
www.farnostvizovice.cz

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2022 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI
MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY)
DUBEN
Úmysl papeže
Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby
zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
Národní úmysl
Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu,
aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.

20. dubna oslaví 51. narozeniny
P. Mgr. Miroslav Kazimierz
(pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)
25. dubna oslaví svátek P.Ing. Marek Mikulaštík, FSCB
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí a darů Ducha
svatého. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

svetec mesíce
ANSELM Z CANTERBURY
(arcibiskup, učitel církve, svátek 21. dubna)
Anselm, jedna z největších postav středověku,
bývá zároveň považován za třetího nejvýznamnějšího církevního spisovatele (po Augustinovi
a T. Akvinském).
Třebaže bývá u jeho jména uváděno anglické
město Canterbury, neoznačuje jeho rodiště, ale
působiště. Pocházel z Aosty na severu Itálie, kde
se narodil do dobře situované rodiny asi r. 1033.
Po smrti matky se o něj staral otec, ale vztahy
farní zpravodaj / duben 2022

mezi nimi se zhoršily natolik, že Anselm odešel
z domu a žil u matčiných příbuzných ve střední Francii.
V té době působil v benediktýnském klášteře
Le Bec (v Normandii) věhlasný teolog, učitel
a krajan bl. Lanfrank z Pavie (*asi 1010-1089).
Anselm zatoužil být jeho žákem; přání se mu
splnilo a po delším váhání se stal r. 1060 i mnichem; svou uvážlivostí, taktem a organizačním
talentem si získal autoritu a respekt, takže byl
zvolen převorem, a nakonec i opatem. Vilém I.
(Dobyvatel) mezitím povolal Lanfranka do An/6

glie, kde jako canterburský biskup pomáhal organizovat církev. Když r. 1089 zemřel, anglické
duchovenstvo usilovalo o to, aby na uprázdněné místo nastoupil Anselm, avšak ten odmítal s ohledem na věk a zdravotní stav. Záležitost protahoval i král Vilém II. a nakonec došlo
ke jmenování až po čtyřech letech.
Pro Anselma nastala náročná doba; s Vilémem
byl téměř neustále ve sporu, protože se důrazně stavěl proti zasahování světské moci do sféry duchovní (včetně pravomoci jmenování kněží a biskupů), a také proto, že se snažil zavádět
církevní reformy papeže Řehoře VII. Neutěšené
poměry ve vztazích mezi církví a panovníkem
se ještě vyhrotily za Jindřicha I. – Anselm byl
nucen dvakrát odejít do exilu; zpět se vrátil až
r. 1106. O tři roky později zemřel a byl pochován
v canterburské katedrále, místo uložení ostatků
je však nejisté. K jeho svatořečení zřejmě došlo
kolem r. 1170, učitelem církve jej prohlásil Klement XI. r. 1720.
Anselm je znám i literárním dílem, které začalo
vznikat už v Bec a pracoval na něm až do smrti.
Tvoří jej především Hovory k sobě (Monologion), Rozhovory (Proslogion) a Proč se Bůh stal
člověkem? (Cur Deus homo?). V nich klade důraz na poznání Boha nejen na základě víry, ale
též rozumu, s jehož pomocí vysvětluje i základní věroučné pravdy (v Rozhovorech např. najdeme ontologický důkaz o Boží existenci).
Proto bývá řazen k tzv. scholastikům. Mystické
rysy Anselmovy osobnosti vystupují především
v Modlitbách a meditacích (zejména o Bohu,
Kristu, Kříži a Panně Marii).
Velmi působivý je úryvek z jeho listů (uvedený ve Slovníku křesťanských mystiků), kde píše:
„Bůh (…) má nebeské království, které chce

prodat. Je to království, kde jsou všichni králi. Tomu, kdo se táže, kolik ono království stojí, odpovídá, že se prodává za cenu lásky. Bůh
nežádá nic jiného než lásku. Nabídni mu lásku, a přijmi za to království. Miluj, a budeš ho
mít. Tuto lásku je třeba živit častými modlitbami, rozmluvami, duchovními myšlenkami i city

bratrské lásky. (…) Ten, kdo chce dosáhnout
oné dokonalé lásky, s níž si může koupit nebeské království, ať miluje pohrdání světa, chudobu, námahu i poslušnost jako svatí.“ Překlady Anselmových děl do češtiny stále vycházejí
(např. L. Karfíková, M. Otisk), knihu o klášterní
škole v Le Bec s důrazem na Lanfranka a Anselma vydal M. Otisk (2004).
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XI, číslo 4, duben 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
květnového čísla je 16. dubna 2022. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence duben
1.

Pá

17.30

Za † Marii Kovářovou, manžela, syna Jana a za duše v očistci

2.

So

17.30

Za živé i † členy společenství živého růžence

3.

Ne

9.00

Za † rodiče Krajčovy, rodinu Němcovu, Kódlovu a Pavla Krajču

4.

Po

17.30

Volné

7.

Čt

17.30

Za † Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu Hábovu,
Kopečnou a Radoňovu

8.

Pá

17.30

Za † Annu a Fran ška Pečeňovy, jejich rodiče, sourozence
a za Boží požehnání pro živou rodinu

9.

So

17.30

Za † Helenu Pšenčíkovou, rodiče Pšenčíkovy a za dar zdraví pro živou rodinu

10.

Ne

9.00

11.

Po

17.30

14.

Čt

18.30

15.

Pá

18.30

16.

So

20.00

KVĚTNÁ NEDĚLE
Za mládež
Za † Jaroslavu a Vojtěcha Čížkovy, živou rodinu a za ochranu Panny Marie
ZELENÝ ČTVRTEK
Za dě prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence
VELKÝ PÁTEK
Obřady Velkého pátku
BÍLÁ SOBOTA
Za dar živé víry, skutečné naděje a vzájemné lásky pro naši farnost
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

17.

Ne

9.00

18.

Po

7.30

Za † Ludmilu a Oldřicha Ondruškovy, jejich rodiče, ostatní † členy rodiny
a za duše v očistci

21.

Čt

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za narození vnučky a za Boží požehnání
pro rodinu Dvořákovu a Vaškovu

22.

Pá

17.30

Za † Helenu a Karla Hábovy, Helenu a Josefa Daňovy a za živou rodinu

23.

So

17.30

Za Boží požehnání pro rodinu Hábovu

Za † rodinu Mikulíkovu, Rychlíkovu, Kocourkovu a za Boží ochranu,
dar zdraví pro živou rodinu

Svátek BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
24.

Ne

9.00

Za † rodiče Pekárkovy, Kráčalíkovy, † syny a dcery a za Boží ochranu
pro živou rodinu

25.

Po

17.30

Za † rodiče Julii a Fran ška Sušilovy, živou a † rodinu Sušilovu

28.

Čt

17.30

Volné

29.

Pá

17.30

Za † syna a vnuka Tomáše Tučka, † rodiče Květákovy a za Boží ochranu
pro živou rodinu

30.

So

17.30

Volné

