
DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA

V církvi existují nejrozmanitější povolání. Mezi 

nimi také řeholní stav, který představuje způ-

sob zvláštního zasvěcení, které má svůj kořen 

ve křtu a je úplným odevzdáním se Bohu.

„Od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se roz-

hodli zachováváním evangelijních rad (chudoba, 

čistota, poslušnost) následovat Krista svobodněji 

a  napodobovat ho věrněji. Vedli život zasvěcený 

Bohu každý svým způsobem. Mnozí z  vnuknutí 

Ducha svatého žili jako poustevníci, jiní dali vznik 

řeholním rodinám, které ochotně přijala a schvá-

lila církev svou autoritou.“ 

(II. vatikánský koncil PC1)

Takoví křesťané jen chtějí následovat Krista 

„více zblízka“, oddat se Bohu, kterého nade-

vše milují, a  tím, že usilují o  dokonalost lásky 

ve službě Božímu království, chtějí se stát 

v církvi znamením a hlasateli Boží slávy.

Jsou to křesťané jako my všichni. Ani lepší, ani 

horší. Chtějí jen prostě milovat Krista a  církev. 

Dobrovolně se rozhodli posvěcovat život svůj 

a  život všech lidí. Obětují za nás své modlitby 

a své denní práce.

V roce 1997 ustanovil papež sv. Jan Pavel II. svá-

tek Hromnic - 2.  února jako Den zasvěceného 

života, a proto se řeholníci a řeholnice setkávají 

s diecézními biskupy k modlitbě a rozhovorům. 

Zkusme na ně myslet i my. Zkusme za ně obě-

tovat malou modlitbu. Jejich modlitby nás bu-

dou držet.

P. Vít Hlavica
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ÚNOR

ve čtvrtek 2. února na svátek Uvedení Páně 

do chrámu bude mše svatá v  17.30. Při mši 

svaté bude představení dětí připravujících se 

na 1. svaté přijímání.

 čtvrtek 2.  února je také dnem modliteb 

za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmy-

sl ve svých modlitbách.

 na první pátek 3.  února bude příležitost 

ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.

od 13. do 17. února bude P. Vít na duchov-

ních cvičeních. Z toho důvodu nebude v pon-

dělí a ve čtvrtek večerní mše sv.

 v  sobotu 25.  února se uskuteční Děka-

nátní fl orbalový turnaj v  Kašavě. Podrobnosti 

na plakátku.

v neděli 19. února se koná sbírka Haléř sva-

tého Petra.

v neděli 26. února se koná pravidelná sbírka 

na potřeby farnosti.

oznámení

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI

MODLITBY S PAPEŽEM

ÚNOR 2023

Úmysl papeže

Za farní společenství

Modleme se, aby se farnosti žijící 

v opravdovém společenství stávaly stále 

více komunitami víry, bratrství a pohos-

tinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl

Za kontinentální synodální setkání

Modleme se, aby mezinárodní synodální 

setkání v Praze přispělo k nalézání Boží 

vůle pro místní církve v Evropě.

VOLEJBAL

do tělocvičny nové školy

každou 
středu
od 20 h

studen   40 Kč 
pracující 60 Kč

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT



CENTRUM PRO RODINU

Kurz pro snoubence

Příprava na manželství začne 

ve čtvrtek 16.  2.  2023 v  18.30 

v Komunitním centru Vizovice. Prosíme všech-

ny páry, které plánují na letošní rok svatbu, aby 

Centrum pro rodinu kontaktovali co nejdříve, 

a  to prostřednictvím přihlášky, kterou najdou 

na webu: www.vizovice.dcpr.cz.

Kurz se skládá ze 4 témat (= 4 večerů): 

Já a moje rodina, Komunikace a konfl ikty, 

Sexualita v manželství, Víra.

Národní týden manželství

V  rámci Národního týdne manželství zve-

me manžele ve čtvrtek 16. února 2023 v 18.30 

do Komunitního centra ve Vizovicích na před-

nášku paní doktorky MUDr. Márie Fridricho-

vé – O člověku a lásce. Tato přednáška je záro-

veň úvodní téma kurzu pro snoubence.

V běžných týdenních aktivitách zveme mamin-

ky do Klubíku – čtvrtek 9-11.00 (viz program 

na nástěnkách a  Facebooku) a  do otevřené 

herny pro rodiče s  malými dětmi (viz  rozpis 

tamtéž).

OREL

Drazí orlové, orlice a příznivci Orla,

dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečně-

ji pozval na Výroční členskou schůzi naší jedno-

ty, která se uskuteční 12. února v 14.30 na orlov-

ně. Prosím, nenechte bez odezvy práci těch, kteří 

se o toto setkání postarají.

Pro nás všechny je čas nasadit křídla a vzlétnout 

vzhůru: nad válku, nad drahotu, nad nedosta-

tek plynu nebo nafty i nad těžkosti všedního dne. 

Máme svůj orelský letecký benzín! Je schovaný 

v  naší práci, v  našich písních, v  našich cvičeních 

i našich hrách, v naší pomoci druhým.

Naše heslo „Orle, modli se, pracuj, sportuj a  hrej 

si.“ - je poselstvím i do roku 2023.

Zdař Bůh!

Zdeněk Adamuška, starosta jednoty

/ 3 www.farnostvizovice.cz
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Všichni jste srdečně zváni na akce Orla:

V sobotu 4. února od 15 hodin zveme všech-

ny děti a  rodiče na Dětský karneval na orlov-

ně. Těšit se můžete na tanec, hry, tombolu i malé 

občerstvení z  bufetu. Dary do dětské tomboly 

odevzdávejte do čtvrtka 2.  února Alžbětě Do-

ležalové. Uvítáme také pomoc při přípravě sálu 

a  jeho výzdoby. Ochotní pomocníci, prosím, 

ozvěte se Tereze Adamuškové.

V  neděli 5.  února od 14.30 se na orlovně 

uskuteční Odpoledne plné poezie aneb Reci-

tační soutěž pro děti. Recitovat mohou i do-

spělí (nesoutěžně). Přednést své básně nám 

slíbil např. pan Vilém Kolařík. Zájemci se mo-

hou hlásit u Broňky Grebeníčkové do 3. února

na email: bronislava.krizova@centrum.cz. 

Uveďte jméno, příjmení, u  dětí věk, autora 

a název básně. Srdečně zveme i diváky. Přijď-

te prožít příjemné odpoledne a podpořit malé 

i velké recitátory.

V  neděli 12.  února od 14.30 se sejdeme 

na orlovně na Výroční členské schůzi naší jed-

noty. Na programu je kromě obvyklých zpráv 

i volba nové rady naší jednoty. Těšíme se, že se 

po dvouleté přestávce způsobené epidemií 

potkáme zase v hojném počtu.

Ve středu 15.  února od 9.00 jsou na orlov-

nu zvány všechny děti na Turnaj ve stolním 

(Stiga) hokeji. Není třeba mít se hrou před-

chozí zkušenosti. Hrát může opravdu kaž-

dý! Z  organizačních důvodů prosíme zá-

jemce o  přihlášení u  Alžběty Doležalové 

(alz.dolezalova@seznam.cz, 607720109). 

S  sebou přezůvky a  dobrou náladu. Drobné 

občerstvení je zajištěno.

V sobotu 25. února plánujeme účast na Žup-

ní recitační soutěži v Kunovicích.

V sobotu 4. března se vydáme na župní pě-

veckou soutěž Orelský slavíček do Domaní-

na. Zveme všechny děti, které rády zpívají, aby 

se přidaly k nám. Více informací podá Alžběta 

Doležalová.

Aby vám neunikly aktuální informace, sleduj-

te orelskou nástěnku či facebookové stránky 

naší jednoty. Těšíme se na setkání s vámi!

16. února slaví své 67. narozeniny 

      otec pomocný biskup Mons. Antonín Basler 

      (1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)

16. února slaví své 41. narozeniny 

      P. Ing. Marek Mikulaštík, FSCB

Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího 

požehnání a milostí. 

Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

blahoprání



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Ráda bych poděkovala všem ochotným ve-

doucím z řad mládeže a dospělých a také dě-

tem i mladým koledníkům. Už proto, že v so-

botním ránu, kdy si můžou pospat, přijdou 

někteří v 6.45 do Komunitního centra, aby se 

vystrojili za „krále“. A  také není vždy jedno-

duché vyjít ze své anonymity, klepat, zvonit 

na dveře, zazpívat a  poprosit o  příspěvek 

do kasičky. Ne vždy se lidé tváří přívětivě, ně-

kdy spíše odmítavě. Ale to jsou většinou oje-

dinělé případy. Jindy zase najdou obálku 

u vstupních dveří, kde majitelka domu musela 

odejít a v obálce nechala peníze do Tříkrálové 

sbírky. Úžasné…

Letos nám nepršelo, nemrzlo, nesněžilo. A tak 

pro 28 koledujících skupinek (cca  90 koledu-

jících) byla obchůzka Vizovicemi, Chrastěšo-

vem, Lutoninou, Ublem a Lhotskem jednoduš-

ší. Velké poděkování patří také všem občanům, 

kteří přispěli do kasiček, ačkoli nás trápí vyso-

ké ceny energií, zdražení potravin atd. Ve Vizo-

vicích a  Chrastěšově se vybralo úctyhodných 

181 470 Kč. Oproti roku 2022 je částka vyšší 

o 15 247 Kč. Lidé byli štědří i v obdarování ko-

ledníků. Vykoledovali si nejrůznější sladkosti, 

které si po svačině (párku s rohlíkem) v Komu-

nitním centru spravedlivě rozdělili.

Poděkování patří i Jiřímu a Vlaďce Oškerovým 

za focení skupinek koledníků.

Další odměny pro koledníky budou na webu 

www.zlin.charita.cz a  na Facebooku. Můžou 

se těšit na fi lmovou pohádku v Golden Apple 

Cinema, Královské bruslení  atd. Vstupenkou 

bude královská placka, kterou děti obdržely.

Hana Radoňová
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V sobotu 31.12.2022 se pod záštitou újezdské farnosti uskutečnila tradiční děkovná mše svatá u kaple svatého 
Františka. Mši svatou sloužil p. Vít Hlavica. Foto: Vladimír Kořenek
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SIMEON A ANNA 

     (proroci, svátek 3. února)

Čtyřicet dní po narození Ježíše dochází 

k  první „ofi ciální“ události jeho života  – je 

„představen“ v  chrámě, jak ukládal zákon. Jak 

upozorňuje Benedikt  XVI. (Ježíš Nazaretský: 

Prolog), řecké slovo pro představit (paristánai) 

znamená i  přinést (oběť) a  je v  něm ozvěna 

momentu oběti a  kněžství. A  dodává, že zde 

namísto převzetí prvorozence rodiči dochází 

k  veřejnému věnování Ježíše Bohu, jeho Otci. 

Scénu zachycuje jen Lukášovo evangelium 

(Lk 2, 21-38) a kromě Marie a Josefa přicházejí 

svetec mesíce
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pozdravit Mesiáše i prorok Simeon a prorokyně 

Anna, oba pokročilého věku a  oba vedeni 

Duchem svatým. Nejprve přichází Simeon, 

kterého Lukáš označuje za muže spravedlivé-

ho a zbožného, jemuž bylo předpověděno, že 

neuzří smrt, dokud nespatří Mesiáše. S úlevou 

bere dítě do náruče, velebí Boha a  prorocky 

nazývá Ježíše „spásou“, „světlem, jež bude 

zjevením pohanů“ a „k  slávě izraelského lidu“; 

oba výroky pocházejí od Izaiáše (Iz 42,6 a 49,6). 

Ale do radostných tónů předpovědi pronikají 

i tóny bolestné: „Hle, on jest dán k pádu i k povs-

tání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému 

se budou vzpírat“; i  Mariinou duší „pronikne 

meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srd-

cí“. A Benedikt XVI. dodává: „Odpor proti synovi 

zasahuje i  matku a  zarývá se jí do srdce. (…) 

Od Marie se můžeme učit pravému soucítění, 

zcela nesentimentálně, přijímáme  -li cizí utrpení 

jako vlastní.“

Prorokyně Anna vstupuje na scénu právě 

v  momentě, kdy Simeon mluví k  Marii. Annu 

Lukáš také charakterizuje („nevycházela 

z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty 

i  modlitbami“), ale navíc ještě dodává infor-

mace z jejího života (informuje o jejím původu, 

říká, že byla provdána sedm let, pak ovdověla). 

Její slova Lukáš přímo necituje. Říká ale, že 

i  ona velebila Boha a  viděla v  něm vykoupení 

Izraele, ale na rozdíl od Simeona, který už myslí 

na smrt, protože spásu už spatřil, učinila ještě 

něco navíc, a  sice „mluvila o  tom dítěti všem, 

kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma“. A autoři 

publikace Svatí na každý den tuto myšlenku 

dále rozvíjejí: „Celkem vzato Anna je první 

šiřitelkou radostné zvěsti a  v  jistém smyslu ji 

můžeme považovat za předchůdkyni apoštolů.“ 

Titíž autoři přiznávají, že Simeon a  Anna jsou 

postavy „snadno přehlédnutelné“, „literatura 

je téměř vždycky opomíjela a my nevíme dost 

dobře proč“. A  dodávají: „Neobdrželi zvláštní 

znamení, jak v  dítěti rozpoznat Mesiáše. Ne-

zdá se, že by se jim ukázala hvězda nebo že 

by uslyšeli zpěv andělů. Zvěst se k nim dostala 

jinou cestou, aniž byla doprovázena vnějšími 

nebo nadpřirozenými jevy. Byli schopni jí 

porozumět, protože věděli, jak Spasitele 

očekávat, v  jakém rozměru, jakým způsobem. 

(…) Byli Židé převeliké víry a pod touto lupou 

viděli vše jasně. Můžeme tedy správně říci, že 

již od svých prvních pozemských dní byl Ježíš 

hned rozpoznán i v Jeruzalémě. Nezáleží kolika 

lidmi. Záleží na tom kým.“ 

Miroslav Jaroščák



intence únor

2. Čt 17.30
Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Za všechny ženy farnos  

3. Pá 17.30 Za † Annu Žůrkovou, manžela a za živou rodinu

4. So 17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence

5. Ne 9.00 Za † rodiče Žůrkovy, staříčky z obou stran, živou rodinu
a za duše v očistci

6. Po 17.30 Za † syny Josefa a Fran  ška Janouškovy a jejich rodiče

9. Čt 17.30 Za † rodinu Fran  šákovu, Outratovu a Hlavičkovu
a za Boží ochranu pro živou rodinu

10. Pá 17.30 Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu Radoňovu

11. So 17.30
PANNA MARIE LURDSKÁ

Za † Zdenka Glűcka a za živou i † rodinu Glűckovu a Hubáčkovu

12. Ne 9.00 Za † Jana Mikulaš  ka, živou i † rodinu a za duše v očistci

13. Po 17.30 Mše svatá nebude sloužena

16. Čt 17.30 Mše svatá nebude sloužena

17. Pá 17.30 Za † syna Mar  nka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

18. So 17.30 Za † rodinu Andersovu a Kuželovu a za duše v očistci

19. Ne 9.00 Za živou a † rodinu Janečkovu a Štachovu a za duše v očistci

20. Po 17.30 Za † rodiče Špaňhelovy, Fran  šku Foretovou,
rodinu Divínovu a Rychlíkovu

22. St 18.30
POPELEČNÍ STŘEDA

Za † Janu Kovářovou, rodiče Machovy a rodinu Odložilovu

23. Čt 17.30 Za živou a † rodinu Baluskovu, Šípkovu, Dubčákovu a za duše v očistci

24. Pá 17.30 Za † rodinu Žilinskou a Pritchardovu a za ochranu pro živou rodinu

25. So 17.30 Za † Miladu Daňkovou, † rodinu Daňkovu a Baranovu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé rodiny

26. Ne 9.00 Za živou a † rodinu Kořenkovu, Konvalinovu a Šimáčkovu

27. Po 17.30 Za † bratra Josefa a duše v očistci


