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úvodník
TOUHA PO NEBI
Když jsi přišel na svět, hořce jsi plakal, ale
okolo tebe se každý radoval. Žij tak, aby při
tvé smrti všichni okolo tebe plakali, ale ty
aby ses mohl radovat.

Hroby, ke kterým věřící i nevěřící v listopadových dnech více putují, nevyžadují jen vnější
péči. Křesťanské hroby mají pro každého z nás
své poselství. Není to poselství o tom, že by život byl jen přípravou na umírání. Život je víc,
nekonečně víc: je přípravou na vlastní život.
Křesťané dávali tomuto životu název „nebe“.

Možná žijeme v době, kdy se touha po nebi
z našich myslí a srdcí vytrácí. Vůbec se o ní
nemluví. Jako bychom ztratili svou orientaci,
která nám po celá staletí ukazovala směr cesty.
Zapomněli jsme na to, že jsme poutníci a že
nebe je naším cílem. Začalo nám také chybět
vědomí, že jsme na nebezpečné cestě a že je
možné se minout a cíle svého života vůbec nedosáhnout.
Americký milionář pozval anglického misionáře na oběd. Ale i při obědě se stále ozýval
telefon a domácí pán dělal obchody. „Vidíte,
důstojný pane,“ pravil dotyčný, „zde v Americe
neztrácíme čas!“ – „Čas jistě ne, ale bojím se, že
věčnost.“
Rakouský kardinál Schönborn, rodák z Čech,
docela výstižně připomíná: „Po nebi netoužíme a považujeme za samozřejmost, že tam dojdeme.“ Kde ale bereme tu jistotu?
Jeden muž chodil skoro každý večer na hřbitov. Proč? Jeho odpověď zněla: „Víš, zde se nastavují každý den měřítka a mnoho věcí se zase
spraví.“
Jedno cítíme u hrobu dost bolestně. Že jsme
příliš málo milovali, příliš málo. Když budeme
procházet mezi našimi hroby, vzbuďme v srdci
jedno vroucí přání: Nechtějme živým odepřít
lásku, kterou dáváme zemřelým do hrobu.
Sami pak poznáme, že poselství listopadových
dnů je dost silné.
Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým, ó Pane,
a světlo věčné ať jim svítí. Amen.
V modlitbě o. Vít

oznámení
LISTOPAD
 ve čtvrtek 1. listopadu na slavnost Všech
svatých bude mše svatá v 18:30.
v pátek 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Dopoledne navštíví o. Vít
nemocné. Mše svatá bude v 17:30. Zároveň je
první pátek v měsíci a od 16:00 bude v kostele
příležitost k adoraci a ke svátosti smíření.
v sobotu 3. listopadu je Adorační den v Bratřejově (13:00 – 16:30).
v neděli 4. listopadu se koná sbírka na Charitu. Odpoledne v 15:00 bude „dušičková pobožnost“ na hřbitově.
 ve středu 7. listopadu je výroční den převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem (1992).
 v neděli 11. listopadu bude od 16 hodin
Večer chval.
 ve čtvrtek 15. listopadu se v 18:15 koná
v KC setkání pastorační rady farnosti.
 v neděli 18. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti.
v pátek 23. listopadu budou předány kancionály dětem, které se připravují k 1. sv. přijímání.
v sobotu 24. listopadu se v 19:00 v kostele
uskuteční koncert sboru Canticum Camerale –
premiéra Requiem Miroslava Hromádky.
v neděli 26. listopadu se na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
PROSINEC
zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2019 se bude konat v sobotu 1. prosince od 14 hodin do začátku mše svaté na faře
a v neděli 2. prosince po mši svaté v sakristii
kostela.
 v sobotu 1. prosince večer se bude konat
„Církevní silvestr“. Všechny mladé z farnosti zve
Společenství animátorů mládeže vizovickéfarní zpravodaj / listopad 2018

ho děkanátu. Podrobnosti budou upřesněny
v průběhu listopadu.
ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI:
Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno
získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Odpustky může získat každý křesťan, který:
- žije v plném spojení s Kristem a církví,
- není odloučen od Boha těžkým hříchem,
- nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu,
- má úmysl tyto odpustky získat,
a který vykoná požadované úkony:
- svátost smíření
- účast na slavení eucharistie s přijetím těla Páně
- modlitba na úmysl papeže
- návštěva nějakého hřbitova s modlitbou za zemřelé
INFORMACE PRO SBOR
První nácvik sboru na vánoční svátky
bude v neděli 18. 11. 2018 po mši svaté
– prosíme přijďte!
VÝZVA FARNÍ RADY
Milí farníci,
chceme Vás touto cestou požádat o pomoc
s údržbou některého z kněžských hrobů v naší
farnosti. Nemyslíme opravy, ale standardní péči.
Jsme velmi vděčni těm, kteří se dlouhá léta
s láskou o hroby starají, ale je nutné jim jejich
službu odlehčit. Není možné brát vše automaticky, že to „někdo“ za nás udělá.
Kněz se obětuje pro nás – nemá svoji rodinu –
má jen farnost. A je naší povinností jim i tímto
způsobem jejich službu oplácet.
Letošní rok je zabezpečen. Je potřeba najít
ochotné pomocníky na další léta.
Prosíme přihlaste se u paní Bačové, která Vám
řekne víc. Děkujeme za ochotu.
Farní rada
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CENTRUM PRO RODINU
Pravidelné aktivity:
• každý čtvrtek probíhá Klub
maminek v herně Komunitního centra Vizovice.
• v úterý a středu mají možnost maminky
s dětmi navštívit hernu v Komunitním centru
v době 9-11:00.
S předstihem Vás zveme na 9. 12. na Adventní
zastavení s hudbou a zpěvem do našeho kostela
OREL
Taneční večery - změna
První taneční večer se uskuteční v pátek 16. 11.
(ne 9. 11., jak bylo původně v plánu), další lekce
budou 23. a 30. 11. a pak ještě v prosinci 14. 12.
(přesunuto z původního 9. 11.).
Zůstává pár volných míst – zájemci, přihlaste
na e-mail KorenkovaP@seznam.cz. Cena za pár:
400 Kč.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC LISTOPAD

Ať v Božím lidu roste vnímavost ke svátosti
pomazání nemocných, aby tak nikdo
nezemřel nesmířen s Bohem.

blahoprání
3. listopadu slaví 59. narozeniny P. Petr Vaculík SDB
(11.5.1990 – 22.7.1990)
13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9.12.1993)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

V neděli 7. 10. 2018 udělil pomocný biskup Josef Nuzík svátost biřmování třiceti farníkům z Vizovic, Bratřejova a Jasenné.

Během Misijní neděle 21. 10. 2018 jsme si společně s dětmi připomněli krásu rozmanitosti naší Země a také problémy, se kterými se lidé na celém světě potýkají. Sbírka i výtěžek Misijního štrúdlování, které se konalo po mši
sv., poputují na účet Papežského misijního díla.
/5

www.farnostvizovice.cz

aktuální téma
CO TO JSOU ODPUSTKY
Nejen v minulosti, ale i dnes se při vyslovení
tohoto slova vybaví mnoha lidem středověk
a prodávání tzv. odpustků. Bylo to určitě
zneužití pravomoci odpouštět hříchy. Lidé
si mohli koupit odpuštění „dopředu”. Těžko
můžeme z dnešního pohledu plně pochopit
důvod tohoto konání, kterým může být lidská
slabost nebo i polopravda. Nám však jde o to,
když je církev nabízí, abychom pochopili jejich
skutečný smysl a význam dnes a podle toho
se zachovali.
Jak chápe slovo “odpustek” církev dnes:
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina
byla zahlazena, je to odpuštění, které náležitě
připravený věřící získává za určitých podmínek
zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení
autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých. (KKC 1471)
Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní
praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí
následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství
s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout
věčného života, být zbaven věčného života se
nazývá věčný trest za hřích. Na druhé straně
každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné
lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď
zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se

nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co
se nazývá časný trest za hřích. Tyto dva tresty
nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako
důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu.
Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, můžeme
dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže
už nezůstává žádný trest. (KKC 1472)
Na základě církevního rozhodnutí máme MOC
pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se vlastním
přičiněním dostat z očistce do Boží přítomnosti,
do nebe. Skrze splnění podmínek k získání
odpustků, které nám církev nabízí, bereme
z pokladu církve: dáváme skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim
zkrátila nebo zanikla doba čekání na nekonečné
prožívání Boží přítomnosti.
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle
toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje
od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být
přivlastněny živým nebo zesnulým. (KKC 1471)
Odpustky je schopen získat křesťan, který není
vyloučen z církve, je ve stavu milosti posvěcující
(bez těžkého hříchu), zároveň se vyžaduje
alespoň všeobecný úmysl získat odpustky
a vykonání úkonů v určené době a předepsaným
způsobem. Plnomocné odpustky může získat
každý pouze jednou denně.
Převzato z Pastorace.cz (upraveno)

svetec mesíce
SVATÝ MĚSÍCE MARTIN Z TOURSU
(biskup, poustevník, misionář, patron Francie a celé řady profesí, svátek 11. listopadu)
Tours, se kterým se jméno jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších světců spojuje,
není Martinovo rodiště. Tím bylo Szombathely
(dříve Savaria) v dnešním západním Maďarsku,
kde se narodil zřejmě r. 316. V místní vojenské posádce působil jeho otec, původem Ital
a jízdní důstojník. Rodina se pak přestěhovala
farní zpravodaj / listopad 2018

do Itálie, ještě když byl Martin malý chlapec.
V 10 letech zatoužil po křtu a poustevnickém
životě, ale v rodičích to nadšení nevyvolalo,
i když se r. 313 křesťanství stalo povoleným
náboženstvím. Otec si především přál, aby syn
dělal vojenskou kariéru jako on, a přinutil ho
v 15 letech vstoupit do armády. Martin se
podřídil nerad, ale své povinnosti plnil co
nejlépe a brzy se stal důstojníkem. Ve službě
se dostal až do francouzského Amiensu a z té
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doby pochází i příhoda, která se váže k jeho
plášti a je projevem soucitu a lásky k bližnímu;
jde o motiv mnohokrát zachycený i umělecky.
Když jel jednoho mrazivého zimního dne
do tábora, požádal ho chatrně oděný muž
o almužnu. Martin neměl jídlo ani peníze, ale
prokřehlého a téměř nahého žebráka se mu
zželelo. Rozdělil svůj důstojnický plášť na dvě
části a jednu mu dal. Dle legendy pak spatřil
v noci ve snu Krista, oděného do darovaného
pláště. Jiná legenda dodává,
že když se ráno probudil,
plášť byl zázrakem opět
celý. Po tomto hlubokém
zážitku Martin odmítl dále
sloužit v císařském vojsku.
Trval na tom, že je vojákem
Kristovým, a tudíž jen jemu
je vázán poslušností. Za to si
vysloužil nálepku zbabělce,
pobyt ve vězení, ale i kýžené
propuštění z armády.
Sled dalších událostí jeho
života není zcela jasný, ale
víme, že se nechal pokřtít
a v Poitiers (středozápadní
Francie) se stal žákem věhlasného Hilaria (asi 315 –
367), pozdějšího místního biskupa, který byl
jeho velkým vzorem i učitelem a dnes patří i k
učitelům církve. Oba horlivě vystupovali proti
arianismu, heretickému učení popírajícímu
božskost Krista, a oba kvůli tomu zažili zášť
i pronásledování ze strany odpůrců; Martin
na svých misijních cestách v rodné Panonii,
na Balkáně a zejména na území dnešní Itálie,
Hilarius byl dokonce nucen odejít do Frýgie
(v dnešním Turecku). Nakonec se ale v Poitiers
opět setkali. S Hilariovou podporou žil nějakou
dobu asketicky jako osamělý mnich v Ligugé;

tam po r. 360 založil první klášter na francouzském území. Brzy se k němu přidali další
vyznavači Krista. Koncem 60. let pak založil
nedaleko Toursu (asi 100 km jižně od Poitiers)
velký klášter Marmoutier a začal ho využívat
jako základnu pro své misijní cesty po celé diecézi, které vedly k vytvoření soustavy farností.
Pravděpodobně r. 371 či 372 byl za silné podpory místních obyvatel ustanoven tourským biskupem. Umírá na jedné ze svých pastoračních
cest r. 397, pohřben byl
11. listopadu v Toursu, kde
jsou jeho ostatky uloženy
v Bazilice sv. Martina (město
je známé i působením svatého Řehoře (539-594)).
Už v raném středověku Martin byl uctíván jako svatý,
a to od 5. století, jako jeden
z prvních ne pro mučednictví,
ale pro mravní čistotu a příkladný křesťanský život. S jeho svátkem je spojena řada
různých tradic, např. pojídání
svatomartinské husy (první
zmínka o tom je z 12. století;
dříve poslední pečeně před
původně šestitýdenním adventním postem) a ochutnávka svatomartinského vína; v Německu a Holandsku v předvečer
svátku navštěvovali domy dětští koledníci.
Odkazují k němu i lidové pranostiky, zejména
v souvislosti s příchodem zimy (představa
sv. Martina přijíždějícího na bílém koni).
Zájemcům o detailnější zpracování života tohoto světce v dobových souvislostech je určena
monografie francouzské historičky Régine Pernoudové Martin z Tours: ten, který věděl, co je
správné (vydalo r. 2000 nakladatelství Volvox
Globator).
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 11, listopad 2018. 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
prosincového čísla je 19. listopadu 2018. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence listopad
Slavnost VŠECH SVATÝCH
1.

Čt

18.30

2.

Pá

17.30

3.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou i + rodinu Kořenkovu
a Konvalinovu

5.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Filípkovu, Juráškovu a Válkovu

8.

Čt

17.30

Za + JUDr. Jaromíra Kaláče a za živou rodinu

9.

Pá

17.30

10.

So

17.30

Za + rodiče Esterkovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu

11.

Ne

9.00

Za + Františku a Jana Hábovy, Olgu a Aloise Patákovy a za živou rodinu

12.

Po

17.30

Za + Janu Džezovou

15.

Čt

17.30

Za Ludmilu a Josefa Macalíkovy na poděkování za dar společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let

16.

Pá

17.30

Za + Marii a Aloise Smolkovy, jejich syna Milana a za živou rodinu

17.

So

17.30

Za + Marii a Františka Hlavenkovy, děti, manžela, dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci

18.

Ne

9.00

Za + Jiřinu Hábovou, manžela a za živou rodinu

19.

Po

17.30

Za + Julii Sušilovou, Rudolfa Sedláře, rodiče z obou stran
a za živou rodinu

22.

Čt

17.30

Za + Miloslava Gráce, + syny Oldřicha a Miloslava, + Josefa Horňáka,
rodiče z obou stran a za živou rodinu

23.

Pá

17.30

Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty

24.

So

17.30

Za + manžele Meluzínovy, Hábovy a na poděkování Pánu Bohu

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Za všechny + kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje

Svátek POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Za + Hedviku a Františka Lednické a za živou rodinu

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
25.

Ne

9.00

Za + Annu Humpovou, rodiče Jurčíkovy, Humpovy, Jančíkovy
a za Boží požehnání pro živou rodinu

26.

Po

17.30

Na poděkování za 30 let společného života

29.

Čt

17.30

Za + rodiče a sourozence a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu
Svátek SVATÉHO ONDŘEJE, apoštola

30.

Pá

17.30

Za živou i + rodinu Žilinskou a Pritchardovu s prosbou
o ochranu Panny Marie

