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úvodník
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021
Milí přátelé misií,
v neděli 24. října budeme slavit 95. Světový den
misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne

jeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle
je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se
v jeden den víc než miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.
V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které
zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj, a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla nejen

pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom
nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku,
kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému
jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového
společenství, ve kterém si navzájem vyměňu-

spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž
bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili
svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se
musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou
podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu
Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši,
Paraguayi a Ugandě částkou více než 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky.
Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu,
Bangladéši, Srí Lance a Indii.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium,
to znamená radost do celého světa. Misie jsou
v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední
Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že
jsou některé periferie také blízko nás, v měst-

ských centrech, domovech důchodců, v práci
nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor,
ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento
svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí
a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou
pro misijní poslání je pochopit, co nám v této
době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace
nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou
ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci
a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co
jíst.“
Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce
Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl
v České republice

oznámení
ŘÍJEN
 v měsíci říjnu bude každou středu od 16
do 18 hod otevřena kaple Panny Marie Růžencové na Karažijce k soukromé modlitbě.
 na první pátek 1. října bude příležitost
ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
 ve čtvrtek 7. října bude v 17:30 mše
sv. v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce (v kostele mše sv. nebude).
v pátek 8. října v 18:15 bude v sále komunitního centra setkání rodičů dětí třetích tříd,
které se budou letos připravovat na 1. svaté
přijímání.
ve čtvrtek 14. října v 18:15 bude na faře
setkání pastorační rady farnosti.
v neděli 17. října bude pravidelná měsíční
sbírka na potřeby farnosti.
v sobotu 23. října se uskuteční v komunitním centru setkání akolytů z děkanátu Vizovice.
farní zpravodaj / říjen 2021

 v neděli 24. října je Den modliteb za misie. Nedělní sbírka bude určena na misijní dílo.
ve středu 27. října se uskuteční již tradiční „Baterková pouť“ ke Chladné studni. Sraz je
v 19:00 u závory.
CENTRUM PRO RODINU
V měsíci říjnu bude v Komunitním centru otevřena herna pro
rodiče a děti:
v pondělí v čase 15 – 17 hodin,
ve středu 9 – 11 hodin a 15:10 – 17 hodin.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

Aby členové společenství živého růžence
byli příkladem horlivosti v modlitbě
a konání skutků lásky.
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ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA
Nabízíme dětem i jejich rodičům
dva křesťanské časopisy, které mohou být jejich tištěnými průvodci
v objevování duchovních hodnot
i formování jejich postojů k lidem
i světu.
NEZBEDA pro děti ve věku od 7
do 12 let vychází již třicet let. Jeho
obsah tvoří rozhovory s inspirativními lidmi, příběhy, komiksová
zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti z přírody i techniky
a oblíbená stránka humoru. Reaguje na aktuální liturgickou dobu. Vychází 11x ročně.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy, je zaměřen na předškolní děti. Každé číslo je zaměřeno
na rozvoj některé vlastnosti nebo
dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může čtenář formovat svůj
vztah k Bohu, lidem i ke světu.
Další informace i ukázky:
www.casopisnezbeda.cz
ádání zdarma zasíláNa vyžádání
zkové výtisky.
me ukázkové
Leoš Hrdlička
daktor Nezbedy
šéfredaktor
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Baterková pouť rodin
k Panně Marii
u Chladné studny

Středa 27.10.2021

Sraz v 19h na vrcholu kopce
Doubrava, resp. u závory před
lesní cestou. Odtud půjdeme
pěšky ke kapličce. Zapálíme
svíčku, pomodlíme se.

www.farnostvizovice.cz

MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
V neděli 24. 10. si připomínáme Misie. Proto se tento den chceme také aktivně zapojit
do pomoci misiím, a to tak, že pomůžeme,
a my sami z toho budeme mít užitek a radost.
Zveme tedy na misijní štrúdlování.
Prosíme jednotlivce i rodiny o napečení
štrúdlů, které budeme o Misijní neděli po mši
sv. podávat za dobrovolný příspěvek ke kávě,
čaji a celý výtěžek jako tradičně pošleme Papežskému misijnímu dílu.
Kdo bude chtít, může štrúdl přinést před nedělní mší svatou na faru nebo pod věž kostela, nejlépe zabalený např. na papírovém tácku
v celofánu po 4 kouskách.
OREL
11. září se na hasičské
louce u ZŠ uskutečnil
15. ročník Her bez hranic.

Děkujeme všem mladým, kteří věnovali svůj čas
druhým a pomáhali na stanovištích.
farní zpravodaj / říjen 2021
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OD 6. 10. SE ZASE ZAČNEME SETKÁVAT
V ORLÍČKU VE DVOU SKUPINÁCH:
1) Orlíček (děti ve věku 1 – 3 let se svými rodiči):
středa od 9 do 10 hod na orlovně.
2) Orlíček předškoláček (děti ve věku 4 – 6 let
se svými rodiči):
středa od 16 do 17 hod na orlovně.
Na setkání se všemi dětmi a jejich rodiči se těší
A. Doležalová.

VOLEJBAL
Od září hrajeme opět volejbal v tělocvičně
ZŠ Vizovice (Nová škola). Těšíme se na vás
každou středu od 20 hodin. Cena: pracující
50 Kč, studenti 30 Kč. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily.

SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO DĚVČATA
Zveme všechna děvčata z 1. – 5. třídy, která se
ráda hýbou, do sportovního kroužku, jehož
náplní jsou různé míčové hry, zdravotní cviky,
ale třeba i běh a procházky. Kroužek probíhá
každý čtvrtek od 17:15 na orlovně pod vedením Michaely Oškerové.
STŘELECKÝ KROUŽEK
Na loňské začátky přerušené covidovou epidemií by rád navázal i střelecký kroužek, který bude probíhat ve čtvrtek od 16 do 17 hod
na orlovně. Více informací poskytne Zdeněk
Adamuška.
HERNA STOLNÍHO TENISU NA ORLOVNĚ
Nabízíme dětem možnost přijít si na orlovnu zahrát stolní tenis před páteční mší svatou
v době od 16:30 do 17:15. Pálky i míčky jsou
zajištěny, s sebou si vezměte obuv na přezutí. V měsíci říjnu bude herna otevřena 8., 15.
a 29. 10.

Tým reprezentující Vizovice v nabité konkurenci na volejbalovém turnaji v Trnavě obsadil
2. místo.

6. října slaví 51. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath
(1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)
Přejeme mu hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patrona.
Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.
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ohlédnutí
FARNÍ TÁBOR 2021 VE STARÉ VODĚ
Ani tento rok nám koronavirus nedokázal překazit farní tábor a my jsme se plní nadšení setkali na vlakovém nádraží a už jen čekali
na příjezd vlaku.
Zamávali jsme rodičům a jeli směr Stará Voda,
kde jsme měli strávit celý týden. Po dlouhé a namáhavé cestě jsme konečně dorazili
na chatu. První den jsme hráli seznamovací
hry, na velké odhalení letošního tématu jsme
museli počkat.
Dočkali jsme se následující den, kdy jsme
po nalezení papírků sestavili svoje týmy a ná-

sledně díky několika indiciím rozluštili, že letos budou téma tábora Úžasňákovi. Program
byl opravdu pestrý – ničili jsme robota, utíkali
a schovávali se Syndromovi a nebo jsme třeba
vyráběli své superhrdinské obleky. Nejen obleky – i scénky byly vždy propracované a všem se
moc líbily. Naši kreativitu jsme pak využili i při
závěrečných scénkách na téma superhrdinové,
které se všem se moc povedly. Pak už jsme se
jen sbalili, pospíchali na náš vlak a odjeli domů.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem vedoucím za jejich trpělivost.
Anežka a Luky

svetec mesíce
SV. JUDA A SV. ŠIMON
(apoštolové, mučedníci, svátek 28. října)
Fakt, že v západní církvi je svátek obou slaven
ve stejný den, a to, že jsou často zobrazováni
pohromadě, poukazuje patrně na společné
působení a rovněž i společnou smrt. Další
vysvětlení (nabízené H. Farmerem v Oxfordském slovníku svatých) je to, že 28. října byly
jejich ostatky uloženy v svatopetrské bazilice.
farní zpravodaj / říjen 2021

Ve východních církvích se připomíná jejich
svátek v různých dnech – Juda 19. června
a 21. srpna a Šimon 19. června.
O životech obou (jako u většiny apoštolů) se
dochovalo málo ověřených informací; jisté je,
že žili v 1. století. Juda (hebrejsky: nechť je (Bůh)
chválen), nazývaný též Tadeáš (z aramejštiny:
velkodušný) příp. Lebbeus (=odvážný) bývá
označován za autora listu Judova; v něm se
sám představuje jako bratr Jakuba (Menšího/
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Mladšího), syn Alfeův a Marie (Kleofášovy),
příbuzné Panny Marie, se kterou byla i u Kristova ukřižování. Evangelia zmiňují Judu na několika místech; Jan (J 14,22-23) cituje jeho otázku
„Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale
ne světu?“, se kterou se obrací na Ježíše. Svým
původem jména Juda i Jidáš souvisejí, proto
autoři evangelií pečlivě dbají na to, aby oba
muže jasně rozlišili (např. J 14,22: „Řekl mu
Juda, ne ten Iškariotský“). Po Letnicích ověřené
informace o Judově životě chybí. Legendy
ze 4. stol. mluví o jeho misionářské činnosti
a mučednické smrti v Persii (např. apokryfní
Utrpení Šimona a Judy).
Pokud platí, že apoštol Juda je i autor Listu Judova, pak ukazuje, jak je pro něj důležitá čistota
víry, neboť v něm varuje křesťany před bludaři,
bezbožníky, kteří „poskvrňují své tělo, žádnou
autoritu neuznávají, nadpozemským mocnostem se rouhají“ (…); ve velmi působivých, až
básnických obrazech je vykresluje jako „mraky
bez deště, hnané větrem, podzimní stromy bez
ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké vlny
mořské, vyvrhující své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy, jimž navěky je připravena nejčernější
tma“. Křesťany pak nabádá, aby budovali svůj
život na přesvaté víře, na modlitbě a lásce Boží.
Juda je patronem lidí v náročných, ba až život
ohrožujících situacích, např. těžce nemocných;
toto uctívání začalo ve Francii a Německu, a to
až koncem 18. století; důvodem zřejmě byla už
dříve zmíněná souvislost jména s Jidášem.
Ani o Šimonovi se nezachovalo příliš hodnověrných zpráv. Bývá řazen k tzv. zélótům (=horlivým), sektě bojovných odpůrců římské nadvlády v Judeji; odtud asi pochází i jeho přízvisko,
Zélóta (srov. český ekvivalent Horlivec – vykládá
se i jako horlivost v dodržování zákona); byl

též nazýván Kananejský (u Marka a Matouše –
souvisí s Kánou, pravděpodobným místem
narození) či Menší (pro rozlišení s Šimonem
Petrem). Dle západní církevní tradice nejdříve
kázal v Egyptě a pak působil s Judou v Persii,
kde podstoupil mučednickou smrt. Legendy

uvádějí, že byl zabit pilou či sekerou (proto
patron dřevorubců a lesních dělníků). Podle
Basila Velikého Šimon zemřel naopak poklidně
v Edesse (v jižním Turecku).
V České republice je jen několik kostelů zasvěcených oběma apoštolům. Z nich je aktuálně využíván k bohoslužbám jen kostel v Radosticích u Brna; známý kostel v Praze na St. Městě
je už slouží jen ke kulturním akcím.
Modlitby ke sv. Judovi je možno najít například v brožuře Sv. Juda Tadeáš. Pomocník
v beznaději (s církevním schválením vydala
Matice cyrilometodějská).
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník X, číslo 10, říjen 2021. Pro vnitřní potřebu vydává desetkrát 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
listopadového čísla je 16. října 2021. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence ríjen
1.

Pá 17.30

2.

So 17.30

3.

Ne 9.00

4.

Po 17.30

7.

Čt

8.
9.

Pá 17.30
So 17.30

17.30

10. Ne 9.00
11. Po 17.30
14. Čt

17.30

15. Pá 17.30
16. So 17.30
17.
18.
21.
22.
23

Ne
Po
Čt
Pá
So

9.00
17.30
17.30
17.30
17.30

24. Ne 9.00
25. Po 17.30
28. Čt

17.30

29. Pá 17.30
30. So 17.30
31. Ne 9.00

Za † Zdeňka Žáčka, jeho rodiče, sourozence a za živou rodinu
Za † Annu Humpovou a Jindřišku Neradovou, † prarodice
Humpovy a Jurčíkovy a za Boží požehnání pro živou rodinu
Za farníky
Za živou a † rodinu Ševčíkovu, Žabkovu, Krajčovu a Vyoralovu
s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie
a za duše v očistci
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ
Kaple na Karažijce
Za živé a † členy společenství živého růžence
Za † Jiřího Hanulíka, manžele Mikulčíkovy a za živou rodinu
Za † syna Daniela, dědečka Jana a za celou rodinu Solařovu
Za † staříčky Slováčkovy a Krajčovy, jejich děti, rodinu Němcovu,
Kodlovu a za Pavla Krajču
Za † rodiče Šarmanovy, zetě Pavla a za živou rodinu
Za † Marii a Jana Hlavičkovy, jejich dva syny, dva zetě,
snachu a za duše v očistci
Za † rodiče Dohnalovy a Žáčkovy a za živou rodinu
Za † rodiče Hlavenkovy, děti, živou rodinu, dar zdraví,
ochranu Panny Marie a za duše v očistci
Za † Hedviku Lednickou, manžela a za živou rodinu
Za † Bronislavu Křížovou a † rodinu Křížovu, Špačkovu a Kucerovu
Za † Františku a Jana Hábovy a za dar zdraví pro živou rodinu
Za živou a † rodinu Kůrkovu
Za živou a † rodinu Fojtíkovu a Kozubíkovu a za duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a 45 let manželství
s prosbou o Boží požehnání
Za † Josefa Světlíka, dva bratry a za živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za mír, za všechny trpící křesťany,
padlé vojáky a oběti válek
Za † Marii a Josefa Doležalovy a za živou rodinu Doležalovu,
Bednaříkovu, Seménkovu a Žádníkovu
Za † syna Martina k nedožitým 50. narozeninám
a za celou živou i † rodinu
Za † Jozefa Turičíka k 5. výročí úmrtí, rodiče z obou stran, živou
rodinu Turičíkovu, Halovu, Fanturovu a za duše v očistci

