
KŘÍŽ JE TŘEBA PŘIJMOUT CELÝ

Drazí farníci a přátelé vizovičtí, moc Vás zdravím 

uprostřed doby postní.

Rád bych zavzpomínal na jednu malou, nená-

padnou babičku, kterou jsem měl možnost po-

znat v roce 2014, když jsem vstupoval do semi-

náře. Ve svých 67 letech přišla z české vesnice 

Girnic v rumunském Banátu do Olomouce, kde 

v  semináři přes 20  let prala, žehlila, uklízela 

a  starala se o  bohoslovce. Jako malá utrpěla 

úraz, a proto moc nevyrostla. Měřila asi 135 cm. 

O  to více byla veliká svou láskou a  obětavostí 

k nám, bohoslovcům. Začátkem roku 2017 byla 

hospitalizována v  nemocnici a  posléze pobý-

vala v Domově sv. Kříže v Kroměříži, kde jsme 

ji několikrát navštívili. I  přes všechny bolesti 

a  těžkosti se dokázala vždy usmát či zamávat. 

Při jedné návštěvě říkala: „Vezměte mě domů. 

Já chci domů.“ Ptali jsme se: „A  kam domů? 

Do semináře?“ Ona říkala: „Do nebe…“ Odešla 

po dvou měsících utrpení, bolestí, do nebes-

kého domova, kde už žádné bolesti a  trápení 

nejsou, kde, jak věřím, se již raduje, i  s nespo-

četným zástupem našich příbuzných a přátel.

Když jsem se s  ní setkával, často ukazovala 

na kříž. Během postního období se i naše oči ob-

racejí více ke kříži. Kříž má dvojí břevno: Jedno 

vodorovné  – to je náš život, který chceme žít 

v  určité rovině, rovině pozemské. Jenže ta ro-

vina je zavěšena na břevno, které je svislé – a to 

vede k  nebi. Kříž je třeba přijmout celý. Plnit 

Boží vůli zde v pozemském životě a uvědomit 

si, že konec všeho je v začátku věčnosti. Jsme 

povoláni k věčnosti s Pánem, ne k pozemským 

radovánkám. Jestli naší radostí není Bůh, jestli 

naší radostí není Boží láska a láska k Bohu, jaký 

je smysl našeho života?

Součástí našeho svatopostního pokání je, aby-

chom měli nárok nejen na Velikonoce, které bu-

deme za chvíli slavit, ale hlavně na Velikonoce 

na věčnosti. A proto je třeba umět si i něco od-

říct, odvrátit se od zlého a stát se svobodným 

s Kristem a v Kristu.
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v pondělí 25. března bude od 18.30 v sále 

KC setkání s rodiči dětí před prvním svatým při-

jímáním.

v sobotu 30. 3. proběhne duchovní obnova 

pro mládež v prostorách Regina ve Zlíně.

letní čas začne platit v noci 31. března. Ho-

diny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

v pátek 5. dubna dopoledne o. Vít navštíví 

nemocné.

 v  pátek 5.  dubna je první pátek v  měsíci. 

Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke svá-

tosti smíření.

 v  sobotu 6.  dubna se uskuteční Děkanát-

ní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a  ře-

holní povolání na Velehradě. Autobus odjede 

ve 14 h z náměstí ve Vizovicích. Cena autobu-

su je 120 Kč; děti zdarma. Naše farnost povede 

od 15 h modlitbu sv. růžence. Večerní mše svatá 

v našem kostele nebude.

ve čtvrtek 11. dubna bude od 18.30 v sále 

Komunitního centra setkání pastorační rady 

farnosti.

všechny mladé zveme na Arcidiecézní setká-

ní mládeže, které se uskuteční 13. dubna v Pře-

rově. Podrobnosti na plakátě.

 neděle 14.  dubna - příležitost přijmout 

v  kostele předvelikonoční sv.  smíření od 16

 do 17.30 h. Zpovídat budou i cizí zpovědníci.

v neděli 14. dubna bude sbírka na potřeby 

farnosti.

 na Velký pátek a  po celou Bílou sobotu 

bude možné přispět do pokladničky na Boží 

hrob v Jeruzalémě.

od pátku 12. dubna do soboty 20. dubna se 

můžeme modlit novénu k  Božímu milosrden-

ství.

v neděli 21. dubna bude sbírka na kněžský 

seminář v Olomouci.

v neděli 21. dubna se budou při mši svaté 

žehnat pokrmy.

v neděli 28. dubna bude sbírka na přípravu 

primiční mše svaté.

služba u Božího hrobu na Bílou sobotu se 

bude zajišťovat tradičně dle rozpisu. Zapisujte 

se prosím do příslušných kolonek.

oznámení

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC DUBEN

Aby víra ve vzkříšení a velikonoční radost 
pronikla celý náš život a my se stali 

živými svědky evangelia.

Ježíš za naše hříchy zaplatil svojí krví. Muselo 

být zaplaceno, ale lidská krev by nestačila. Mu-

sel to být bohočlověk, který za nás zaplatil. Kris-

tus na kříži. Jeho láska jde až tak daleko, že ji 

nabízí všem! Kristus na kříži, je výzvou pro nás! 

Výzvou k  lásce. Jakoby nám říkal: Podívej, co 

jsem z  lásky k  tobě učinil. Já jsem za tebe vy-

krvácel. Ne za to, abychom mohli vystudovat 

školu, abychom měli peníze, nebo zdraví, ale 

abychom nebyli zatraceni a  mohli být věčně 

šťastní. Láska začíná tam, kde jsme ochotni 

udělat něco pro štěstí druhého.

Zvláště ve Svatém týdnu, kdy si budeme opět 

živě připomínat všechny události konce Ježí-

šova života, zadívejme se opět na kříž. Uvidíme 

tam Ježíše – má probodené ruce, nohy a bok. 

A v té chvíli… jediné ruce, které Ježíš má, jsou 

naše ruce… Jediné nohy, které Ježíš má, jsou 

naše nohy… Jediné srdce, které Ježíš má, je 

naše srdce.

Požehnané Velikonoce, naplněné pravou ra-

dostí ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, našeho 

Spasitele a  velikonočního Beránka, Vám všem 

ze srdce přeje, v modlitbě pamatuje a o mod-

litbu prosí

bohoslovec Dominik Kovář
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

Divadelní představení Miláček / Píseň 

písní je zpracováno na motivy divadel-

ní hry Karola Wojtyły Před zlatníkovým 

krámkem. Inscenace je společným pro-

jektem scénáristky Lucie Trmíkové, Alž-

běty J. Petrové a skladatele Martina Do-

hnala. Kromě Lucie Trmíkové a  Martina 

Dohnala na scéně uvidíme Václava Raši-

lova a Kajetána Písařovice.

Po skončení představení bude možnost 

zúčastnit se diskuze vedené P. ThDr.  Ja-

nem Balíkem, Ph.D.

OREL

Orel jednota Vizovi-

ce vás v měsíci dubnu zve na tyto akce:

  6. 4. Župní plavecké závody- Zlín

27. 4. Pitěnský škrpál (turistika)- Pitín

28. 4. Pěší a cyklistické putování na pouť 

           ke sv. Jiří do Pozděchova

Podrobnější informace najdete v orelské 

nástěnce.
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POUŤ NA VELEHRAD 6. 4. 2019

Autobus na pouť bude odjíždět ve 14 ho-

din z náměstí ve Vizovicích. 

Cena autobusu 120 Kč, děti zdarma. 

Přihlašujte se prosím pod věží kostela.

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

     V PŘEROVĚ 13. 4. 2019

Z farnosti bude vypraven autobus. Podrob-

nosti v nedělních ohláškách.

POŘAD BOHOSLUŽEB

     VE SVATÉM TÝDNU

CENTRUM PRO RODINU

Prázdninové dny 

s Centrem pro rodinu

V závěru měsíce února jsme 

prožili 3 prázdninové dny v  Komunitním 

centru. Děti společně s  Ájou a  Madlenkou 

podnikly dobrodružnou biblickou výpra-

vu za staviteli Babylonské věže a  poznali 

královnu Ester. Při plnění soutěžních úko-

lů nebo při hrách se děti učily pracovat 

VELIKONOCE 2019

Vizovice Bratřejov Jasenná

Zelený 

čtvrteK
18:30 17:30 17:00

Velký

pátek

15:00

Křížová 

cesta

18:30

15:00

Křížová 

cesta

17:30

15:00

Křížová 

cesta

---

Bílá sobota 20:00 18:00 ---

Boží hod

velikonoční
9:00 10:30 7:30

Pondělí

velikonoční
7:30 10:30 9:00

f í d j / d b 2019
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26. – 30. 8. pro děti 6 – 14 let

Přihlášky na červencový termín jsou ke stažení 

na webu: www.vizovice.dcpr.cz

Vzhledem k  omezenému počtu dětí prosíme 

o včasné přihlášení. 

CHARITA ZLÍN

Pečující rovněž potřebují péči I

Umíte relaxovat aneb Mějte rádi sami sebe

Host Mgr. Růžena Sekulová, psycholožka, 

Kongregace sester karmelitánek ve Štípě

23. 4. 2019, 16:00 

Zálešná I/3222, Zlín, tel.: 739 245 973 

Darujte krev s Charitou Zlín

se koná u příležitosti památky sv. Josefa Dělní-

ka, patrona organizace, za podpory Římskoka-

tolických farností děkanátů Vizovice a Zlín. Zá-

štitu převzali děkani Vít Hlavica a Kamil Obr.

29. 4. 2019, 6:00 - 9:00

Místo: Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín, a.s., 

13. pavilon, hematologicko-transfuzní oddělení

Pro příchozí drobná pozornost.

Občanská poradna Charity Zlín

Komunitní centrum Vizovice

Každé třetí pracovní úterý v měsíci:

(16. 4., 21. 5., 18. 6. 2019)

9:00 – 13:00

Navštívit poradnu je možné i ve Zlíně. 

v týmu, povzbuzovat jeden druhého, být k sobě 

ohleduplní, kamarádští. Z reakcí dětí se dalo vy-

tušit, že společně prožité chvíle nebyly nuda. 

Příště na viděnou                           Hana Radoňová

Z pravidelných aktivit v Komunitním centru

pondělí a středa 9-11 hod. otevřena herna pro 

rodiče s dětmi

středa 8,30 modlitba matek (seniorky)

středa 15-16 hod. Tvořivá dílnička

čtvrtek 9-11 hod. Klub maminek: 11. 4. proběh-

ne beseda s ukázkami kosmetiky, líčení

Termíny letních prázdninových dnů 

(Přím. tábor) Vizovice

8. – 12. 7. a 15. – 19. 7. 

skupina pro mladší 3,5 – 5 let

                pro starší 6 – 14 let

20. dubna oslaví 48. narozeniny 
     P. Mgr. Miroslav Kazimierz 
    (pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)

25. dubna oslaví svátek Ing. Marek Mikulaštík 

Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí 
a darů Ducha svatého. Vzpomeňme na ně 
ve svých modlitbách.
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MAREK (evangelista, patron celé řady pro-

fesí, patron Benátek, svátek 25. dubna)

Marek evangelista bývá většinou ztotožňován 

s  Janem Markem, židovského původu, synem 

Marie, v  jejímž jeruzalémském domě se schá-

zeli apoštolové. Tak ho uvádějí např.  Skutky 

apoštolů (Sk 12:12) a  zmiňují i  moment, kdy 

Petr, zázračně vysvobozený z  vězení, klepe 

na dveře domu Markovy matky, aby se 

přítomným ukázal, vylíčil jim, jak ho Pán za-

chránil, a povzbudil všechny ve víře. Marek tedy 

vlastně odkazuje k příjmení; někteří badatelé se 

domnívají, že označuje i mladého muže, svědka 

zatčení Krista, který uprchl nahý, aby se vyhnul 

zadržení (Mk 14:51-52). Důvodem pro ne zcela 

úplnou jistotu o událostech života a totožnosti 

autora druhého evangelia je zlomkovitost 

dochovaných informací. List Koloským (Ko 4:10) 

pak uvádí, že Marek byl bratranec sv. Barnabáše. 

Ten doprovázel sv. Pavla na první misijní cestě 

do Antiochie (dnešní jižní Turecko). Bylo to 

v  době velkého hladomoru za císaře Klaudia 

a  Pavel s  Barnabášem se snažili pomoci svým 

druhům v  Jeruzalémě. Když se vraceli zpět 

POSELSTVÍ NEMOCNÝM 

     POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 2019

Milí bratři a sestry, naši nemocní přátelé,

v polovině měsíce února jsem byl v Arcidiecézním 

muzeu v Olomouci na vernisáži, kterou se ote-

vírala výstava obrazů křížové cesty, která byla 

po několik let restaurována. Ve výstavních pros-

torách mě překvapilo, jak jsou obrazy této křížové 

cesty veliké, a proto stojí v držácích přímo na pod-

laze. Toto umístění umožňuje každému, kdo se 

u obrazů zastaví, aby se stal součástí scény, kterou 

obraz znázorňuje. Najednou není člověk jen po-

zorovatelem a divákem, ale je blízko Kristu Pánu, 

který nese kříž, a blízko mužům a ženám, kteří 

s různými postoji, myšlenkami a srdcem obklopují 

Božího Syna.

Drazí bratři a sestry, také Vaše nemoc a stáří nám 

dává příležitost přiblížit se sobě navzájem. Někdy 

máme hlavu plnou myšlenek na svou rodinu, 

na to, co nás tíží v práci nebo co se děje ve světě 

kolem nás. Ale nechceme setrvat v tomto postoji 

pouze u sebe! Tak jako vzpomenutá křížová cesta 

a každá další promlouvá k tomu, kdo má otevřené 

srdce, ke zdravému i nemocnému, chceme, aby 

i Váš životní příběh promlouval k nám. Pohled 

na Vás může v nás vzbuzovat otázky: jak bych se 

v této situaci choval já? Obrazy křížové cesty nám 

ukazují, že když kráčel s křížem On, musíme ho 

v nějaké podobě nést i my. Pán Ježíš se nás ptá: 

Nenecháváš mě osamělého? Na čí jsi straně?

Na straně davu, nebo těch několika věrných, 

kteří ví, že utrpením křížové cesty Ježíšův příběh 

neskončil? I když Ježíš na obrazech křížové cesty 

trpí, přece je veliký a krásný, silný a vítězný.

Drazí nemocní, až se budeme modlit pobožnost 

křížové cesty, chceme si i Vás představit blízko 

trpícího Krista a vyprošovat Vám statečnost a sílu, 

kterou měl On, Boží Syn, který slíbil, že ji bude dá-

vat i nám. Současně chceme prosit za to, abyste 

nezůstali ve svém utrpení sami, ale abyste cítili 

podporu Boha i svých bližních.

S pozdravem a požehnáním

+ pomocný biskup Josef Nuzík

svetec mesíce

poselství



do Antiochie, Marek se k  nim připojil. Všichni 

tři pak podnikli ještě cestu na Kypr a  pak 

do Pamfylie (na jihu Turecka), kde je Marek 

opustil a  vrátil se do Jeruzaléma. To byl také 

důvod rozepře při druhé misijní cestě; rozladěný 

Pavel odmítl Barnabášovo přemlouvání, aby 

Marka vzali s  sebou. Nespokojený Barnabáš 

tehdy odjel s Markem evangelizovat Kypr, Pavel 

pak pokračoval s jiným pomocníkem. Neshody 

však nebyly trvalé ani nepřekonatelné, jak uka-

zují další místa v  Novém Zákoně. Průkaznější 

a  ucelenější informace o  Markově životě pak 

máme z  období mezi léty 60 a  70, kdy po-

býval v  Římě. Tam  – jak se shoduje většina 

badatelů – napsal i své evangelium a byl velkou 

oporou Pavlovi i  Petrovi, jak sami dosvědčili. 

Po Petrově smrti patrně odešel do Alexandrie, 

kde dle tradice založil místní církev, působil 

jako biskup a  zemřel jako mučedník kolem 

r. 75, což by naznačovalo, že se dožil poměrně 

vysokého věku. R. 828 byly jeho ostatky zcizeny 

a odvezeny z Alexandrie do Benátek. Tam byly 

nejprve uloženy do kostela sv.  Marka, později 

do stejnojmenné baziliky sv. Marka z 11. století, 

kde se nacházejí dosud.

Marek mluvil aramejsky (téměř vymřelý 

semitský jazyk) a pravděpodobně znal i  latinu. 

Jeho evangelium je ale napsáno řecky v diale-

ktu koiné (obecná řečtina); v  dnešním kanoni-

ckém řazení je uváděno až jako druhé, třebaže 

je považováno za nejstarší ze všech. Zároveň 

je i nejkratší - začíná např. až Ježíšovým křtem 

v  Jordánu, tedy počátkem jeho činnosti; 

soustřeďuje se na podstatu Ježíšova učení, 

působení a  poselství, přičemž historické de-

taily a  okolnosti spíše upozaďuje, zmiňuje 

je, ale nerozvádí. S  verzemi podle Matouše 

a Lukáše tvoří tzv. synoptická evangelia, shodu-

jící se do značné míry v  obsahu a  uspořádání 

látky. Většinou se má za to, že příčinou je 

závislost Matouše a  Lukáše právě na Markovi, 

a  jeho evangelium „se považuje za nejlepší 

pramen bádání o  Ježíšově životě“ (Encyklope-

die náboženství, Karmelitánské nakladatelství 

1997).

Zájemci o  hlubší výklad Markova evangelia 

mohou čerpat z několika komentářů vydaných 

v  poslední době; nejnovější je obsáhlá práce 

Petra Pokorného (Česká biblická společnost, 

Praha 2016). 

Marek bývá často zobrazován se svým evan-

geliem a  se lvem (někdy okřídleným) podle 

Prologu k  evangeliím sv.  Jeronýma (347-420), 

v němž autor přirovnal řev pouštního lva k hla-

su volajícího na poušti, motivu z počátku Mar-

kova spisu.                                   Miroslav Jaroščák
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intence duben
1. Po 17.30 Za živou a + rodinu Boháčovu, Čížkovu a Andersovu

4. Čt 17.30
Za + rodinu Macalíkovu a Mořkovskou s prosbou k Matce Boží, 

aby chránila živou rodinu

5. Pá 17.30 Za živé i + členy společenství živého růžence

6. So DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ

7. Ne 9.00
Za + rodiče Pekárkovy, Kráčalíkovy, + syny, dcery a za Boží ochranu 

pro živou rodinu

8. Po 17.30 Za živou a + rodinu Baluskovu, Šípkovu, Husákovu a za duše v očistci

11. Čt 17.30 Za + Martu Jakubovou a za přijatá dobrodiní

12. Pá 17.30 Za + Marii Kovářovou, manžela, syna Jana a za duše v očistci

13. So 17.30
Za + Helenu Pšenčíkovou, + rodiče Pšenčíkovy a za dar zdraví 

pro celou rodinu

14. Ne 9.00
KVĚTNÁ NEDĚLE

Za mládež a farníky

15. Po 17.30
Za živou i + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu s prosbou 

o Boží požehnání

18. Čt 18.30
ZELENÝ ČTVRTEK

Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

19. Pá 18.30
VELKÝ PÁTEK

Obřady Velkého pátku

20. So 20.00

BÍLÁ SOBOTA

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života, za dcery, zetě a 

vnoučata s prosbou o ochranu Panny Marie a za dar víry pro celou rodinu

21. Ne 9.00
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za dárce, kteří v minulosti odkázali farnostem své majetky

22. Po 7.30
Za + Ludmilu a Oldřicha Ondruškovy, jejich rodiče 

a ostatní + členy rodiny

25. Čt 17.30 Za + rodiče, sourozence a za Boží ochranu pro živou rodinu

26. Pá 17.30 Za + rodinu Sláčíkovu, Dufkovu, Štorchovu a za celou živou rodinu

27. So 17.30 Za + rodiče Mikulkovy, dceru a za živou rodinu

28. Ne 9.00

Svátek BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran, Aloise Rosíka 

a Cecilii Březíkovou

29. Po 17.30
Za živou a + rodinu Mikulíkovu, Rychlíkovu, Kocourkovu 

a za Boží ochranu pro živou rodinu


