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úvodník
NAVŠTĚVUJME NEMOCNÉ
Milí farníci, drazí přátelé,
zdravím Vás z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Vstupujeme do druhého
měsíce roku 2019. Jako každý rok v něm budeme slavit památku Panny Marie Lurdské,
která připadá na 11. února. V tento den také
slavíme Světový den nemocných. Téměř deset tisíc lékařsky nevysvětlitelných uzdravení

nepodaří po celou tu dobu pohnout ani prstem, nebudete moci mluvit ani otevřít oči, přestože budete při vědomí a budete slyšet a vnímat
všechno, co se bude dít kolem vás. Celých těch
šest hodin budu s vámi a budu vás držet za ruku
stejně, jako vás držím teď. Zůstanu s vámi, dokud se úplně neproberete. I kdybyste si připadal
bezmocný, budete v dlani cítit mou ruku a budete vědět, že vás tam neopustím.“ Přesně to se

bylo potvrzeno lékařskými komisemi v Lurdech
od doby, kdy Panna Maria vyzvala Bernadettu,
aby si umyla obličej v prameni sotva znatelném.
Jeden muž prodělal operaci srdce. Den před zákrokem k němu přišla na pokoj zdravotní sestra.
Vzala ho za ruku, stiskla mu ji a pak ho vybídla,
aby její stisk opětoval. Řekla mu: „Víte, zítra vám
lékaři zastaví srdce, aby ho mohli operovat. Při
životě vás bude držet stroj. Až lékaři vaše srdce
opraví, opět ho spustí a dokončí operaci. Probudíte se na resuscitačním oddělení, ale šest hodin se nebudete moci pohybovat. Možná se vám

také stalo. „Když jsem se probudil z narkózy, nedokázal jsem ze sebe vypravit ani slovo,“ pokračoval ten muž. „Ale cítil jsem, jak mi celé ty hodiny tiskne ruku, a to mi dodávalo sílu.“
A právě tak působí Duch Svatý, kterého Ježíš
přislíbil svým přátelům – drží nás za ruku celý
život. A tím člověku dodává sílu.
Během let studia v semináři musí každý bohoslovec prožít několik týdnů na různých praxích –
s mládeží, ve farnosti, ale také ve zdravotnictví.
Právě praxi ve zdravotnickém zařízení jsem prožil
v Domově sv. Kříže v Kroměříži. Praxe spočívala

v péči o staré a nemocné kněze – jejich hygiena, převlékání postelí, ale také povídání o jejich
životě či společná modlitba nebo účast na mších
svatých, na které jsem je vozil.
A právě u kněží i ostatních lidí jsem se snažil je
brát za ruku, dodat jim trochu povzbuzení, síly.
A ten pevný stisk ruky, třeba jen krátký na uvítání nebo na rozloučenou, měl pro ně, ale také
pro mě obrovskou sílu. Právě z takových maličkostí může člověk dlouho čerpat a žít.

Nebojme se navštěvovat naše nemocné, příbuzné a přátele, ale také ty, kteří jsou opuštění,
kteří nikoho nemají, jsou na pokraji svých sil.
A věřte, že i krátká návštěva, pár slov, dodá člověku novou sílu a i my z toho můžeme hodně
načerpat. Zkusme si právě v těchto dnech udělat čas a navštívit a potěšit ty, kteří jsou opuštění,
a tak jim dodat sílu a radost do jejich života.
V modlitbě na Vás pamatuje a o modlitbu prosí
bohoslovec Dominik Kovář

oznámení
ÚNOR
 na první pátek 1. února bude příležitost
k adoraci a svátosti smíření od 16. 00.
v sobotu 2. února se uskuteční ve Šternberku tradiční Hromniční pouť matek. Maminky,
všechny důležité informace naleznete na plakátku. Autobus bude odjíždět v 6.30 z vizovického náměstí. Za autobus se bude platit 200 Kč.
Zapisujte se, prosím, na papír pod věží kostela.
v sobotu 2. února při večerní mši sv. v 17.30
budou farnosti představeny děti, které se připravují k 1. sv. přijímání.
v neděli 3. února v 16.00 bude v Komunitním centru Vizovice Večer chval. Speciálním
hostem večera bude Rostislav Šerý. Všichni jste
zváni k setkání a modlitbě.
čtvrtek 7. února je dnem modliteb za nová
kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl
ve svých modlitbách.
v pondělí 11. února v 18.30 bude v sále KC
setkání rodičů dětí, které se připravují na první
svaté přijímání.
od 11. do 15. února bude P. Vít na duchovních cvičeních. Z toho důvodu nebude v pondělí a ve čtvrtek večerní mše sv. V případě pohřbu nebo návštěvy nemocných se prosím
obraťte na P. Emila Matušů ve Slušovicích (tel.:
577 981 001).
farní zpravodaj / únor 2019

 v pátek 22. února bude v 17.30 v kostele
ve Vizovicích mše sv. pro mládež děkanátu Vizovice. Po mši sv. bude program v KC. Všichni mladí jsou srdečně zváni.
 v neděli 17. února od 15.00 se uskuteční
v sále Komunitního centra každoroční „Farní
shromáždění“. Program: duchovní slůvko, prezentace ze Světového setkání mládeže 2019
v Panamě – očima našich farníků; zpráva ekonomické rady o hospodaření a plánu na rok
2019; půlroční fungování Komunitního centra
Vizovice. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
v neděli 10. února se koná sbírka na přípravu primiční slavnosti Marka Mikulaštíka.
v neděli 17. února se koná pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v neděli 24. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.
POUŤ DO ŘÍMA NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Farnost Vizovice pořádá Farní pouť do Říma
na kněžské svěcení Marka Mikulaštíka ve dnech
20 – 27. 6. 2019. Cena cca 8 000 Kč + kapesné
120 – 150 €.
Další informace jsou na webových stránkách
farnosti: www.farnostvizovice.cz. Přihlašovat se
můžete co nejdříve v sakristii kostela.
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR

Abychom nemocné, seniory a trpící
přijímali v našich farnostech
a společenstvích s úctou a láskou
a uměli jim citlivě dát najevo svou
vděčnost za jejich modlitby, oběti
a životní moudrost.
CENTRUM PRO RODINU
Klub maminek
vždy ve čtvrtek 9-11 hod. v KC
Modlitby matek - seniorky
středa 8:30-10:00
Příležitostné hlídání dětí
Od 4. února 2019 nabízíme rodičům novou službu – příležitostné hlídání dětí. Především v dopoledních hodinách, v případě potřeby a dle možností i v odpoledních
hodinách. O děti se budou starat chůvy
s odborným vzděláním a odpovědné pracovnice rodinného centra.
Místo: herna Komunitním centra Vizovice
Čas: pondělí – pátek 8-12 h (dle potřeby,
mimo státní svátky)
Věk: 1 - 4 roky (dle individuální domluvy)
Dítě musí být zdravé.
Cena je 70 Kč za hodinu.
Podrobnější informace najdete na plakátku pod věží kostela, na webových stránkách www.vizovice.dcpr.cz nebo u Hany
Radoňové, tel. 604 218 211.
Prázdninové dny
Ve dnech 25. 2. , 26. 2. , 27. 2. (jarní prázdniny) bude pro děti v Komunitním centru připraven program v čase 8-15 h. Cena
50 Kč/den/dítě. Děti je možné přihlásit
mailem:hana.radonova@seznam.cz nebo
na papír pod věží, kde je i více informací.
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OREL
V sobotu 16. 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 čtvrtka 14. února Alžbětě Doležalové. Uvítáme také pomoc všech mladých při
přípravě sálu a jeho výzdoby. Ochotní dobrovolníci, prosím ozvěte se Tereze Adamuškové.
V sobotu 2. března se na orlovně uskuteční Orelský košt slivovice. Soutěžící se mohou

hlásit u Štěpána Žůrka nebo Antona Angeloviče. Do soutěže dodají 0,5 litru pálenky a zápisné
ve výši 100 Kč.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny členy Orla a jeho příznivce na Výroční členskou
schůzi, která se uskuteční v neděli 3. března
od 14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen zhodnotit rok 2018 a naplánovat rok 2019, ale i posedět a povykládat si při končinovém posezení,
které bude po schůzi následovat. Prosíme členy
jednoty, aby s sebou přinesli členské příspěvky
(200 Kč), popř. je předali sestře J. Mikulaštíkové.

blahoprání
16. února slaví své 63. narozeniny otec pomocný biskup
Mons. Antonín Basler (1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)
16. února slaví své 37. narozeniny Ing. Marek Mikulaštík
(jáhen)
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

farní rada
FARNÍ RADA INFORMUJE
Letos poprvé se pastorační rada farnosti sešla
10. ledna 2019. Její členové se shodli, že bude
vhodné, i pro získání zpětné vazby, farníky periodicky informovat o její činnosti na stránkách
farního zpravodaje. Takže poprvé:
Po úvodním přivítání a modlitbě o. Vít ještě
jednou vyslovil dík všem, kdo se podíleli
na přípravě a organizaci všech akcí v době adventu a Vánoc, Farního silvestra a Tříkrálové
sbírky.
Hlavním bodem jednání bylo organizační
a finanční zajištění kněžského svěcení (Řím,
22. června – příprava farní pouti na ně již běží)
a primiční mše svaté (Vizovice, 6. července)
Marka Mikulaštíka. Bude to pro farnost velká
farní zpravodaj / únor 2019

sváteční událost, kterou by si každý z farníků
měl vzít za svou. Na příštím jednání pastorační
rady bude ustaven organizační tým na primici.
Z dalších projednávaných záležitostí vybírám:
- farní shromáždění se bude konat 17. února
v komunitním centru; bude příležitostí seznámit se s aktivitami, kterým slouží
- svátost pomazání nemocných se letos nebude
udělovat při svátku Panny Marie Lurdské, ale až
v oktávu Božího hodu velikonočního
- termín Noci kostelů je letos 24. května;
pastorační rada se dohodla, že letos se nebude
ve Vizovicích pořádat, ale uspořádá se zájezd
na Noc kostelů, nejlépe do některého většího
města, kde si každý účastník bude moci udělat
svůj program.
Vít Sušila
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aktuální téma
KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ A PRIMICE
Při kněžském svěcení jsou kandidátovi položeny
biskupem otázky, na které má odpovědět. Vybavuje se mi jedna z nich: „Chceš se stále úžeji
spojovat s Kristem – Veleknězem, který sám
sebe Otci za nás obětoval, chceš se spolu s ním
zasvětit Bohu pro spásu světa?“ Nejde jen o úkol,
ale způsob bytí.
Na toto zasvěcení Bohu pro spásu světa se
připravuje i jeden mladý muž z naší farnosti.
Vyrůstal v našem středu, farnost a rodina ho
formovala. A věříme, že si ho především vedl
po svých cestách Bůh, a to až k rozhodnutí
odevzdat se Kristu a jeho Církvi. Společenství
církve si vždy vážilo kněžství jako velkého daru.
Ze své vlastní zkušenosti vím, že kněží jsou slabí
a hříšní lidé, ale přesto dostávají nezaslouženě
dar služby pro společenství. Bez kněze bych
nemohl slavit a zakoušet Krista ve svátostech.
Nebyl by tu někdo, kdo přednáší mé prosby
Bohu. Kdo mě doprovází při všech důležitých
okamžicích na cestě do Božího království. Kdo
na mě myslí a rozmlouvá o mně s Bohem. Je to
nádherné poslání a výjimečné, protože ten, který
povolává, je Výjimečný.
Už jsme byli informováni o tom, že náš farník

jáhen Marek Mikulaštík přijme, dá-li Pán, v Římě
22. června 2019 kněžské svěcení. Této události
se můžeme zúčastnit díky připravované farní
pouti. V sobotu 6. července 2019 pak bude slavit primiční mši sv. v našem kostele. Je to velká
událost, oslava Kristova kněžství, ze které každý
kněz po celý život čerpá. Bylo by moc pěkné,
kdybychom jako farní rodina připravili Markovi
tuto slavnost co nejlépe.
Na příští pastorační radě bude ustanoven
organizační výbor, který se bude podílet na detailní přípravě primice. Vás všechny chci poprosit a povzbudit, abychom na Marka mysleli
v modlitbě. Pokud vás někdo v této záležitosti osloví o pomoc, věřím, že se rádi zapojíte. Protože
přijedou na slavnost i hosté, kněží, řeholníci
a věřící z okolí, chceme je co nejlépe přivítat,
uhostit a se všemi Kristovo kněžství oslavit. Proto
se na pastorační radě dohodlo, že v následujících měsících bude vždy jedna nedělní sbírka
určena na přípravu primiční slavnosti. Přesné termíny budou vždy ohlášeny při nedělní mši svaté.
Jedná se o dobrovolnou věc, vše záleží na naší
ochotě, štědrosti a touze se zapojit.
Předem vám všem děkuji. Za modlitby, dary
i ochotu pomoci.
P. Vít Hlavica, farář

ohlédnutí
FARNÍ SILVESTR 2018
Nevím, jaký byl silvestrovský program v televizi, ale nevěřím, že by mohl být lepší než na
orlovně. Díky našim, již tradičním, moderátorům
Jakubům, naší mládeži a všem, kteří se
zúčastnili, byla silvestrovská zábava super (a to
i pro nás starší). Dovoluji si říct, že na špičkové
úrovni a jedna z nejlepších za poslední roky. Silvestrovský večer se nesl v duchu pořadu „Tvoje
tvář má známý hlas“ a už i převleky mnohých
byly k pobavení. Nechyběla tradičně dobře
připravená tombola, scénky, soutěže a největší
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aplaus sklidila hádanková soutěž s poznáváním
příjmení našich farníků. Sice byla „na hraně“, co
se týká ochrany osobních dat, ale k narušení
GDPR nedošlo.
Je to určitě pro mnohé oběť jít chladným
večerem přes celé Vizovice na orlovnu a pak
v noci zpět domů. Ale ti, kteří vypnuli televizi
a přišli, zaručeně nelitovali.
Ještě jednou díky všem, kteří se na přípravě
příjemného večera podíleli. Myslím, že toto
můžu napsat jménem všech účastníků.
Tomáš Špaňhel
www.farnostvizovice.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. 1. proběhla ve Vizovicích, v Chrastěšově, v Lutonině, Uble a Lhotsku Tříkrálová
sbírka, kterou vyhlásila Charita ČR. Centrum
pro rodinu zorganizovalo průběh sbírky
v jednotlivých obcích.
Sobotní ráno pro nás začínalo velmi brzy. V 7 h
sraz velkých i malých koledníků a už v 7,30 mše
svatá v kostele. Po mši sv. se jednotlivé skupinky
vyfotily a vyrazily do sněhem zasypaných ulic.
Bylo to namáhavé i dobrodružné.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří
podpořili své děti a pustili je na koledu, a také

všem ochotným vedoucím. Přes množství sněhové nadílky, kdy promokly boty, bundy i čepice,
měli všichni radost v srdci, kterou předávali v domech, které navštívili. 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 v Komunitním centru
za přítomnosti pracovníků Charity a Městského
úřadu tentokrát vynesly 172 517 Kč. Vybrané
peníze budou použity prostřednictvím Charity
pro všechny potřebné (i v našem regionu).
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová

svetec mesíce
 JOSEFÍNA BAKHITA (řeholnice, patronka
Súdánu; svátek 8. února)
Rodačka ze Súdánu a zároveň první světice
Afriky přišla na svět asi r. 1869 ve věřící, ale
nekřesťanské rodině. Šťastné dětství rázem
ukončili arabští otrokáři, kteří ji unesli a obrátili
jí život naruby. Při strastiplné cestě do města
El-Obeid ušla skoro tisíc kilometrů, bili ji a nutili ji, aby se stala muslimkou, ale neúspěšně,
několikrát ji prodali a koupili. Své původní jméno
zapomněla; dostala jméno Bakhita – v arabštině
farní zpravodaj / únor 2019

šťastná – a přijala ho.
Cesta skončila, ale utrpení pokračovalo, ba
dosáhlo ještě hrůznějších podob. Zvláště tři
zážitky ji poznamenaly na těle i duši. První
byl, když ji pánův syn zbičoval a zkopal tak, že
nedokázala měsíc vstát z lůžka. U dalšího vlastníka, tureckého generála, to bylo ještě horší. Tam
neminul den, aby neutržila nějakou ránu. Vrcholem krutosti pak bylo, když jí břitvou vyřezali
otrocká znamení téměř po celé horní polovině
těla a rány sypali solí, aby se nehojily.
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Vysvobození přinesl až r. 1882, kdy se ve válce
mezi Súdánci a Angličany (1881-1899) stal jejím
majitelem italský vicekonzul. Ten ji nedovoloval
bít ani trestat, a když se po dvou letech vracel
do vlasti, prosila ho, aby mohla s ním. Podařilo
se jim uniknout z obleženého Chartúmu
a na jaře r. 1885 dorazili do Itálie. Tam se Bakhita
stala na tři roky chůvou, ale hrozilo, že se bude
muset s rodinou nového vlastníka natrvalo vrátit
do země, kde prožila tolik bolesti.
V klášteře sester kanosiánek (= řád založený
sv. Magdalenou z Canossy r. 1808), kde se jí ujali,
poznala křesťanského Boha, který dle jejích slov
přebýval v jejím srdci od dětství, třebaže zůstával
nepojmenován, a přinesl do jejího života radost,
svobodu a naději. Benedikt XVI. v encyklice
Naděje nás spasí (2007) zdůrazňuje: „Cítila, že osvobození, které zažila při setkání s Kristem, musí
šířit a předávat dál. (…) Naději, která se v ní zrodila a která ji vykoupila, si nemohla nechat pro
sebe, tato naděje musela přijít k mnohým, přijít
ke všem.“
Tlak rodiny, aby odešla zpět do Súdánu, byl silný,
ale řád se za ni postavil a celou záležitost nakonec řešil soud. Rozhodl, že s ohledem na historickou situaci Bakhita nikdy nebyla otrokyně
a je volná. R. 1890 byla pokřtěna jako Josefína
Margareta Fortunata (latinský ekvivalent Bakhity). Stejného dne přijala od budoucího papeže
Pia X. tělo Páně a byla biřmována. Následoval
vstup do noviciátu kanosiánek a řeholní sliby.
Jejím novým domovem se stal klášter ve Schiu
(sever Itálie), kde vyjma misijních cest v letech
1935-39 prožila zbytek života. Pracovala jako
kuchařka, vrátná a sakristánka; byla vzorem pro
okolí a po vydání knihy o jejím životě z r. 1931 ji
znal v Itálii snad každý.
Radostný vztah k životu si udržela i v závěru

života, kdy ji sužovaly nemoci a bolesti. Když dostala otázku, jak by reagovala, kdyby se setkala se
svými únosci, odpověděla bez váhání: „Poklekla
bych a zlíbala bych jim ruce, protože kdyby se to
nebylo stalo, nejsem dnes křesťankou a věřící.“

Zemřela 8. 2. 1947 a zakrátko poté začal proces
jejího svatořečení. Blahoslavena byla r. 1992
a kanonizována papežem Janem Pavlem II.
r. 2000. Ten při příležitosti návštěvy Súdánu
r. 2003 ve své homilii řekl: „Kristu bezvýhradně
důvěřovala. Sloužila Bohu trpělivým snášením
protivenství a obtíží, znalostmi, čistotou,
trpělivostí a laskavostí. (…) Chudá otrokyně –
dívka, která nic neměla, byla ve skutečnosti tou,
která ve skutečnosti měla ten největší poklad.“
Překlad knihy o životě Bakhity Z otrokyně světicí
(autor Hervé Roullet) vydaly Paulínky 2018, existuje i filmová verze jejího příběhu, Bakhita, Květ
z Afriky (2011, distribuce Paulínky).
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 2, únor 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
březnového čísla je 18. února 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence únor
17.30

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

1.

Pá

2.

So 17.30

3.

Ne 9.00

4.

Po 17.30 Za živou a + rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

7.

Čt

17.30

Za + rodiče, syna Miroslava, Oldřicha Žentka
a za živou rodinu Strakovu a Žentkovu

8.

Pá

17.30

Na poděkování za dar zdraví a za Boží požehnání
pro celou rodinu

9.

So 17.30

Za + rodiče Outratovy, syna, zetě, rodinu Františákovu
a za Boží ochranu pro živou rodinu

10.

Ne 9.00

Za + Annu Žůrkovou, manžela a za živou rodinu

11.

Po 17.30 Mše svatá nebude sloužena

14.

Čt

17.30 Mše svatá nebude sloužena

15.

Pá

17.30

16.

So 17.30

Za živou a + rodinu Kořenkovu a Slezákovu,
+ Emanuela Koťana, ochranu Panny Marie a za duše v očistci

17.

Ne 9.00

Za živou a + rodinu Janečkovu a za duše v očistci

18.

Po 17.30 Za živou a + rodinu Baluskovu

21.

Čt

17.30

22.

Pá

17.30 Za + syna Martinka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

23.

So 17.30 Za + rodiče Džigovy a za Boží ochranu pro dcery s rodinami

24.

Ne 9.00

Za + rodiče Oldřišku a Josefa Lednické a za dar zdraví
a Boží ochranu pro rodinu Hábovu, Zichovu a Malou

25.

Po 17.30

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

28.

Čt

Za + sestru Marii, bratra Františka, rodiče Lysákovy
a za živou rodinu

17.30

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Za všechny ženy farnosti
Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

Za + Annu a Františka Pečeňovy, rodiče z obou stran,
jejich sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Za + Zdenku Juřičkovou, rodiče Navrátilovy
a za duše v očistci

