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úvodník
MYŠLENKY Z POSELSTVÍ
SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
K POSTNÍ DOBĚ 2020
„Kristovým jménem vyzýváme:
Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
Milé sestry, milí bratři, i v tomto roce nám Pán
dopřává příhodný čas, abychom obnovili své
srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které
je základem křesťanského života, jak osobního,
tak komunitního. Je třeba, abychom
se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství.
Křesťanská radost tryská
z naslouchání a přijetí
radostné zvěsti o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajemství lásky, která
je „velmi reálná, velmi pravdivá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah upřímného a plodného dialogu“. Kdo
věří v toto poselství, ten odmítá lež, podle které
jsme si darovali život sami, zatímco se ve skutečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí
darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10). Pokud však budeme naslouchat svůdnému hlasu
„otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se propadneme do propasti, kde nic nemá smysl, že zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel
dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednotlivců i společnosti.

V této postní době roku 2020 bych se proto
chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která
jsem napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže
ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu
zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy,
pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou
s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak budeš
moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří
do minulosti: mocí Ducha
Svatého je stále aktuální a skrze víru
nám dovoluje
hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho
v mnoha trpících.
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky
o velikonočním tajemství, díky kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“
ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal
2,20). Jde o dialog od srdce k srdci, od přítele
k příteli. V postním čase je proto velice důležitá
modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží lásku, která
nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se
modlí s vědomím, že je nezaslouženě milován.

Modlitba může mít různou formu, ale skutečný
smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli. V tomto příhodném
čase se tedy nechme vést jako Izrael na poušti

(srov. Oz 2,16), abychom konečně zaslechli hlas
našeho Snoubence a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě zaznít.
Papež FRANTIŠEK

oznámení
ÚNOR
ve středu 26. února začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu, to znamená: pro všechny křesťany je půst od masa
a pro věřící od 18 do 60 let je půst újmy (postem újmy rozumíme spokojit se s jediným úplným nasycením). Mše sv. bude v 18:30.
 Křížové cesty - ducha kajícnosti prohlubuje pobožnost křížové cesty. V době postní se ji
budeme společně s dětmi modlit vždy v pátek
od 17 hodin místo modlitby růžence; v neděli od 15 hodin ji povedou různá společenství
(viz tabulka).
Postní almužna - Charita ČR pořádá v postní době projekt Postní almužna. Na Popeleční
středu a při následující neděli si můžete vyzvednout barevnou krabičku na finanční prostředky, které mají představovat, co jsem si z lásky
k Bohu a k lidem v době postní odřekl. Na spodku krabičky můžete vyznačit účel, na který se
mají takto vybrané prostředky použít.
 ve čtvrtek 27. února bude na faře v 18:15
setkání pastorační rady farnosti.
v pátek 28. února a v pondělí 16. a 30. března bude od 18:15 v sále KC setkání s rodiči dětí
před prvním svatým přijímáním.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC BŘEZEN

Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí
od svých nejbližších i od všech,
kteří o ně pečují.
farní zpravodaj / březen 2020

BŘEZEN
 v pátek 6. března je první pátek v měsíci.
Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke svátosti smíření.
v neděli 15. března bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v neděli 15. března v 17 hodin bude v kostele večer chval.
 ve čtvrtek 19. března bude večerní mše
sv. v 17:30 ze slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Obětována bude za všechny
muže farnosti. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek.
 v neděli 22. března bude po modlitbě křížové cesty (v 15 hodin) v Komunitním centru
Farní shromáždění. Program: duchovní slůvko,
zpráva ekonomické rady o hospodaření a plánu
na rok 2020. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
 ve středu 25. března bude večerní mše
sv. v 18:30 ze slavnosti Zvěstování Páně. Obětována bude za všechny ženy v požehnaném stavu. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek.
POSTNÍ AKTIVITA
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní
Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto
období přípravy na velikonoce s názvem „Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace,
e-mailu, SMS nebo webových stránek můžete
každý den dostat krátké inspirace. Více na www.
postnikapky.cz nebo plakátku.
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KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2020 (začátek v 15 hodin)
TERMÍN

ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní

1. března

ŽIVÝ RŮŽENEC

Marie Bačová

2. neděle postní

8. března

MUŽI FARNOSTI

Václav Lednický

3. neděle postní

15. března

MINISTRANTI

Štěpán Radoň

4. neděle postní

22. března

RODINY FARNOSTI

Martin Jandl

5. neděle postní

28. března

ŽENY FARNOSTI

Mária Jaroščáková

Květná neděle

5. dubna

SCHOLA, MLÁDEŽ

Alena Kolaříková ml.

CPR
Postní aktivita pro děti i dospělé
V kostele bude od Popeleční středy
umístěna „hora blahoslavenství“ s učícím Ježíšem. Každou neděli se do blízkosti „hory“ umístí symbol jednoho blahoslavenství. Je možné
symboly postupně přidávat nebo k nástěnce/
hoře umístit vždy pouze jeden symbol, který je
aktuální pro daný týden.
Po mši svaté si mohou návštěvníci bohosluž/3

by připevnit na „horu“ jednu postavičku, která
symbolizuje jejich ochotu naslouchat Pánu Ježíši. Rovněž si mohou vzít z připraveného košíku „knížečku“ s předsevzetím a celý týden se ho
pak pokusit dodržovat či plnit. Na „knížečkách“
jsou tři druhy předsevzetí: pro malé děti (předškolní), školáky a dospělé. Pro každý týden je
připravena nová sada „knížeček“, která se vztahuje ke konkrétnímu blahoslavenství.
Budou připraveny i postavičky (na připevněwww.farnostvizovice.cz

ní na horu) na daný týden. Výsledkem společného snažení by měl být obraz Ježíše učícího
na hoře, obklopeného zástupem naslouchajících postav. Aktivita bude ukončena o 2. neděli velikonoční, kdy oslavujeme Boží milosrdenství.
Převzato z Brněnského biskupství ,
Centrum pro katechezi – Postní doba 2020
Z pravidelných aktivit Cpr v Komunitním
centru Vizovice
Středa 8:30 Modlitba matek (seniorky)
Středa 15:30 – 16:30 Tvořivá dílnička pro děti
Čtvrtek 9-11 h Klub maminek a dětí
Volně otevřená herna pro děti a rodiče je v pondělí – 15 - 17 h, ve středu 9 – 11 h a 15 – 17 h.
Letní prázdninové dny pro děti budou v termínu 7. - 10. 7. 2020 a 13. -17. 7. 2020 v Komunitním centru Vizovice. Přihlášky a další info
bude na webu Centra pro rodinu během měsíce března.
Bližší informace a další nabídka programů
na www.vizovice.dcpr.cz, cprvizovice@ado.cz
NEVÁHEJ A ČTI
Letošní rok je rokem Božího slova.
Vyhlásila ho Katolická biblická federace a vedla ji
k tomu dvě výročí. První připomíná 1600 let
od smrti velkého církevního učitele sv. Jeronýma, který překládal biblické knihy do latiny a zemřel 30. 9. roku 420 v Betlémě. To druhé upomíná, že před deseti lety papež Benedikt XVI.
vydal exhortaci Verbum domini, která upozorňuje, že působení církve má být inspirováno
a živeno biblickým Božím slovem. Je dobré také
zmínit, že Svatý Otec František vyhlásil 3. neděli
v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slofarní zpravodaj / březen 2020

va. I proto jsme se u nás ve Vizovicích rozhodli pomocí soutěže povzbudit všechny farníky
k četbě Bible – Božího slova.
SOUTĚŽ TAK NEVÁHEJ A ČTI – PRAVIDLA
každou neděli bude na konci mše svaté zveřejněna otázka týkající se nedělního evangelia (případně i jiného biblického textu).
ve Farním zpravodaji bude vložen souhrn otázek s odpovědními archy (pár jich bude i volně vzadu v kostele a taky k vytištění na webových stránkách – ať může soutěžit celá rodina),
po vyplnění se odevzdají vzadu v kostele do krabice – nejpozději první neděli následujícího měsíce. Akceptujeme i odpovědi
na vlastím papíře (se jménem a adresou).
ze správných odpovědí bude každý měsíc
(první neděli v měsíci na konci mše) vylosován výherce hezké ceny, navíc všechny
správné odpovědi budou zařazeny do „velké
losovačky“ na konci soutěže – o více cen.
jednotlivé otázky budou k dispozici na webových stránkách farnosti, ve zpravodaji
a vzadu v kostele.
začínáme 1. 3. 2020 (první neděle postní)
a končíme 27. 9. 2020 (neděle před 1600. výročím úmrtí sv. Jeronýma – 30. 9.).
v průběhu celé soutěže mohou být zařazeny
bonusové otázky či dokonce úkoly.
OREL
22. února se na orlovně
uskutečnil tradiční dětský karneval. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
programu a organizaci karnevalu, a také všem,
kteří přispěli do dětské tomboly.
Orel župa Velehradská vyhlašuje výtvarnou
a literární soutěž na téma POHÁDKA. Můžete do ní namalovat obrázek své oblíbené
pohádky nebo se stát spisovatelem a napsat
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pohádku vlastní. Své práce
(označené jménem, příjmením, věkem a třídou ZŠ) můžete odevzdat do 26. 4. Alžbětě Doležalové nebo je vhodit
do poštovní schránky na orlovně. O jejich zaslání do soutěže se postaráme.
Srdečně Vás zveme na následující akce:
21. 3. recitační soutěž Zlatá
réva v Kunovicích - přihlášky
soutěžících u Broňky Grebeníčkové
28. 3. župní závody v plavání
ve Zlíně - závody jsou otevřeny i pro nečleny Orla
28. 3. turnaj orelské florbalové ligy mladších žáků a dorostenců v Bojkovicích. Pojeďte s námi podpořit naše
družstva!
Více informací najdete v nástěnce před orlovnou nebo na:
https://www.facebook.com/
orelvizovice/.

6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)
6. 3. slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib (pastorační praxe 3. 7. 1995 – 7. 7. 1996)
19. 3. slaví svátek P. Mgr. Josef Rosenberg (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)
19. 3. slaví svátek svátek otec emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička
19. 3. slaví svátek otec pomocný biskup Mons. Josef Nuzík
19. 3. slaví svátek svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa
(od 9. 7. 1994 trvalý jáhen v Bratřejově)
21. 3. slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč
30. 3. slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka (od 1. 7. 1994 -)
Všem přejeme na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a jejich patronů
hojnost Božího požehnání a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.
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www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí
ÚKLID NAŠEHO KOSTELA
Tato fotka (některé členky úklidové skupiny
č. 3) vznikla při úklidu našeho kostela shodou
okolností v pátek 8. listopadu před svátkem Posvěcení lateránské baziliky.
Při svátku Posvěcení lateránské baziliky nejde
ani tak o to, abychom si připomněli nějakou –
byť významnou – stavbu v Římě, ale spíše o to,
abychom si připomněli, že tím skutečným chrámem jsme a máme být my – naše společenství.
Ta nejdůležitější otázka tedy zní, jestli společenství, které vytváříme se svými bratry a sestrami, skutečně je duchovním chrámem.
Každý z nás jsme živým chrámem Božím a naše
duše by měla být taková, jaký chceme mít náš
kostel. Věřím, že snahou o čistotu našeho kostela přispíváme také k čistotě své duše. A můžeme se s touto myšlenkou také v důvěře odevzdávat Tomu, který nás slabé a hříšné očišťuje
od naší vlastní „špíny“.
Zářivým a vzácným příkladem a vzorem nám
všem může být paní Boženka Krieglerová, která se úklidu vizovického kostela obětavě věnuje dlouhá desetiletí. Její svědectví ať je proto naším povzbuzením a výzvou vám mladým,

abyste se také vy podle svých možností zapojili
do úklidu kostela, protože, jak říká jeden můj
známý řeholní bratr: „Nepotřebuju obdivovatele, ale následovníky.“
V současnosti se při úklidu našeho kostela střídá 6 skupin a určitě by nevadilo, kdyby se některé skupiny omladily, posílily anebo vznikly skupiny další. A navíc: nás dříve narozené už
čím dál tím víc „nějak loupá v kříži…“
I. Vašková

svetec mesíce
JOSEF (patron církve, dělníků, otců rodin,
umírajících; svátek 19. března)
Všechny podstatné informace o Josefově životě pocházejí z evangelií. Nejstarší Markovo
ho vůbec nezmiňuje, píší o něm jen Matouš
a Lukáš – a fakta, která uvádějí, jsou dosti
skoupá. Žil v 1. století, pocházel z Nazaretu (asi
65 km od Jeruzaléma; za jeho života vesnice),
byl prostého původu a slovo označující jeho
profesi bylo tekton (překládá se většinou jako
tesař). Za Josefova života však tento řecký výraz
farní zpravodaj / březen 2020

označoval řemeslníka pracujícího se dřevem,
kamenem či kovem – mohlo tedy jít nejen
o tesaře, ale i stolaře, koláře či výrobce věcí
ze železa. Určit blíže, kdo patřil do Josefovy
rodiny, je vzhledem k dochovaným informacím
prakticky nemožné. Evangelisté pak zmiňují, že
Josef byl zasnouben s dívkou jménem Maria,
ale, jak uvádí Matouš (1,18), „dříve než se sešli,
shledalo se, že počala z Ducha Svatého“. Josef
byl zmaten a citově zraněn, protože o původu
dítěte nevěděl nic. Domníval se, že Marie
/6

porušila zasnoubení, ale poněvadž byl člověk
spravedlivý a nechtěl Marii vystavit hanbě, rozhodl se ji propustit potají, ne veřejně postavit před soud. Dříve než tak učinil, zjevil se mu
ve snu anděl a odhalil mu Boží záměr. Benedikt XVI. v monografii Ježíš Nazaretský - Prolog (Barrister & Principal, 2013) komentuje
a vysvětluje slovo spravedlivý následovně:
„Spravedlivý je podle žalmu člověk, který
žije v živém doteku s Božím slovem“, a dále
zdůrazňuje „podstatný rys postavy svatého Josefa: jeho vnímavost vůči tomu, co je Boží, a schopnost rozlišovat. A schopnost rozlišovat je nutná,
aby poznal, zda to byl jen sen, anebo zda u něho
opravdu byl Boží posel a mluvil k němu. (…) Jeho
vnitřní bdělost pro Boha ústí zcela přirozeně
v poslušnost.“ Josef poslechl a učinil tak, jak mu
anděl řekl – vzal Marii k sobě (ale „nepoznal ji“,
dokud neporodila, čímž je opět zdůrazněno,
že dítě bylo počato z Ducha svatého) a plnil
i další boží příkazy – božímu synovi dal jméno
Ježíš (Ješua, tj. spása), tím je právně přijal za své
a stal se jeho pěstounem. Odvedl svou rodinu
do Egypta, když jí hrozilo nebezpečí, a do Nazaretu se opět vrátil až po Herodově smrti.
Své manželce i dítěti byl zkrátka vždy nablízku
a chránil je. Vzhledem k tomu, jak svědomitě svou
roli plnil, ho Lukáš nazval otcem (2, 33). Poslední
zmínka o Josefovi je opět v Lukášovi (2,41-51)
v souvislosti s příhodou, kdy celá rodina o Velikonocích putovala do Jeruzaléma a dvanáctiletý
Ježíš zůstal ve městě bez vědomí rodičů, takže
se pro něj vracejí. Když se shledají a Maria mu
říká, že „otec a já jsme tě s úzkostí hledali“, Ježíš
užívá v kontrastu spojení „můj Otec“ a rozdílnost
pohledu vyjadřuje i velké písmeno. Evangelista
sice dodává příhodě širší časovou perspektivu
(„Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal

je.“), ale další informace o Josefově životě či
okolnostech jeho úmrtí v evangeliích chybí;
badatelé se většinou domnívají, že zemřel ještě
před počátkem Ježíšova veřejného vystoupení.
Josef je stále jedním z nejuctívanějších svatých
vůbec. Jeho velkými ctiteli byli např. Bernard

z Clairvaux, Brigita Švédská, František Saleský,
Ignác z Loyoly a zejména Tereza z Avily. Pius IX.
jej r. 1870 prohlásil patronem celé církve. R. 1955
byl ustanoven Svátek Josefa dělníka (1. květen,
Pius XII.), r. 1962 bylo jeho jméno přidáno
do mešního kánonu svatých (Jan XXIII.). Modlitba ke sv. Josefovi (kancionál str. 16) zdůrazňuje,
proč bychom na něj neměli při modlitbě zapomínat: jde o mocného ochránce a tomu, kdo
se ji modlí, se dostává mocné přímluvy.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník IX, číslo 3, březen 2020. 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
dubnového čísla je 16. března 2020. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence brezen
1.

Ne

9.00

Za + Josefa Minaříka

2.

Po

17.30

Za + rodiče Hlavenkovy, děti, manžela, dar zdraví, Boží požehnání
pro živou rodinu a za duše v očistci

5.

Čt

17.30

Za + Františka Žůrka, rodiče, sourozence, živou rodinu
a za duše v očistci

6.

Pá

17.30

Za + Josefa Šťastu, Marii a Stanislava Žůrkovy, Milana Bečicu
a za živou rodinu

7.

So

17.30

Za + rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a za živou rodinu

8.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Oldřicha Ryšavého, rodiče a sourozence z obou stran

9.

Po

17.30

Za + rodiče Pšenčíkovy, živou rodinu a za duše v očistci

12.

Čt

17.30

Za + rodiče Novákovy a za živou rodinu

13.

Pá

17.30

Za + Marii a Klimenta Sláčíkovy, sourozence, rodiče z obou stran
a Boží požehnání pro živou rodinu

14.

So

17.30

Za živou a + rodinu Gregarovu

15.

Ne

9.00

Za živou a + rodinu Glűckovu a Sýkorovu a na poděkování
za přijatá dobrodiní

16.

Po

17.30

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

19.

Čt

17.30

20.

Pá

17.30

Za + Magdu Lednickou a za živou rodinu

21.

So

17.30

Za + Terezii Pravdíkovou, sourozence a za živou rodinu Pšenčíkovu
a Hasíkovu

22.

Ne

9.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté dary, milosti s prosbou
o Boží požehnání a pomoc

23.

Po

17.30

Za + rodiče Mikulkovy, dceru a za živou rodinu

25.

St

18.30

26.

Čt

17.30

Za + Marii Vyoralovou, manžela Petra, rodiče Stromšíkovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu

27.

Pá

17.30

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

28.

So

17.30

Za živou a + rodinu Červenkovu a Daňkovu

29.

Ne

9.00

Za + rodinu Janečkovu a Klemšovu s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

30.

Po

17.30

Za + manžele Rakovy, Ludmilu Skopálkovou
a všechny nenarozené děti

Slavnost SV. JOSEFA
Za všechny muže farnosti

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za všechny ženy v požehnaném stavu

