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úvodník
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ
Měsíc říjen je měsícem Panny Marie a také měsícem růžence. Velkým ctitelem mariánským
byl sv. Dominik. V Brně po dominikánech zůstal krásný kostel. Tam je kopie velkého obrazu, který namaloval jeden Ital. Panna Maria
dává Dominikovi růženec, on tam klečí a pod
ním ještě klečí sv. Růžena z Limy, oba dva dostávají dar růžence. Růžena z Limy byla chudé
děvče, ale tak zbožná, že když nemohla být
přijata do řádu, tak aspoň vzala na sebe roucho 3. řádu sv. Dominika. A podobně jako
sv. Dominik i děti ve Fatimě (Hyacinta, František a Lucie) slyšely od Panny Marie: „Ano,
ve světě je mnoho zla, ale já Vám dávám růženec jako poslední možnou zbraň proti
zlu. S růžencem zvítězíte nad zlem u sebe
i ve svém okolí.“
Panna Maria dětem fatimským říkávala: „Dávám vám jako poslední zbraň růženec.“ Ano,
růženec jako poslední zbraň proti zlu. Je to tak
opravdu? Potřebuje Panna Maria nějak bojovat, nebo my bojujeme? Už v 1. knize Mojžíšově Pán Bůh říká ďáblovi v podobě hada: „Nepřátelství položím mezi tebe a ženu, mezi tvé
potomstvo a její potomstvo.“ (Gn 3,15) Nemůžeme pochybovat, že slova Boží jsou pravdivá a věčná. Růženec – jako poslední zbraň
je proto, že první, co Bůh dal člověku, byl ráj.
Potom dal svého Syna a nakonec Kristus nám
dává sedmero svátostí. To jsou mocné zbraně
v boji, mezi dobrem a zlem. Odtud pramení
všechno požehnání lidstva. A když všechno

selhává, dává Panna Maria ještě poslední
zbraň – růženec. Děti fatimské viděly peklo
jako otevřené moře plné nářku. „Co máme dělat?“ ptaly se děti. A Panna Maria říká: „Modlete se denně růženec, abych mohla aspoň
některé lidi zachránit.“ Tak se modlily až 5 růženců denně. A co my? Mnohdy nemáme čas
se pomodlit ani Otčenáš za vlastní rodinu.
Zkusme si během měsíce října znovu uvědomit smysl modlitby růžence. Uvědomme

si, jakou cenu má tato modlitba, vždyť sama
Panna Maria říká, že je to mocná zbraň proti
zlu. Kdo nebojuje, nezvítězí. Kdybychom se
denně modlili aspoň desátek nebo i celý růženec, nebyl by náš svět krásnější a lepší? A přitom se jedná jen o necelou půlhodinu, kterou
můžeme prožít s naším Pánem Ježíšem a Pannou Marií. Určitě to nebude ztracený čas. Pomáhejme Panně Marii v boji proti zlu. Buďme

v řadách vítězného vojska, které má zbraň
Boží v ruce, a to jsou svátosti, modlitba a růženec. Kéž se nám nejen během měsíce října, ale
i v každém dni našeho života, daří růžencem
měnit svět k lepšímu.
Panno Maria růžencová, oroduj za nás, kteří se
k Tobě utíkáme.
Dominik Kovář, jáhen

oznámení
ŘÍJEN
čtvrtek 3. října je dnem modliteb za kněžská
povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
 na první pátek 4. října bude příležitost
ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
 v pondělí 7. října bude v 17:30 mše sv.
v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce
(v kostele mše sv. nebude).

farní zpravodaj / říjen 2019

v neděli 20. října – Den modliteb za misie +
sbírka na misie
 v neděli 20. října v 17:00 se uskuteční nedělní chvály
 v neděli 27. října bude pravidelná měsíční
sbírka na potřeby farnosti (přesunuta na 4. neděli v měsíci).
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

Aby slavení Světového misijního roku
povzbudilo všechny křesťany ve vědomí,
že jsou nejen příjemci, ale také hlasateli
Božího slova.

CHARITA
Doma je doma
- petice k záchraně domácí zdravotní péče
Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod
výzvu Charity Česká republika. Na konci srpna
bylo do Petičního výboru, který je orgánem Poslanecké sněmovny, předáno 2 911 podpisových archů, přičemž Charita Zlín byla zastoupena 103 archy, v září prozatím bylo ze Zlína
odesláno dalších 15 archů. Celkem tak Charita
Zlín předala více než 1 500 platných podpisů.
Velice si Vaší podpory vážíme!
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Domácí péče
- Charita Zlín ji poskytuje osmadvacet let
Doma je doma. To není pouze název v tomto
čase aktuální petice na záchranu domácí zdravotní péče. Je to v našich končinách docela často používaný obrat. Vždyť pro většinu lidí skutečně platí, že doma je nejlépe. A daleko silněji
pak pro osoby vyššího věku. Mnoho z nich touží být stále tam, kde strávili celý život, a svoji
nastalou nepříznivou situaci řešit s pomocí tak
zvané domácí péče. Ale víme, co se pod tímto
názvem ukrývá? Umí nezasvěcený rozlišit péči
a ošetřování? Z praxe je více než zřejmé, že nikoliv. Zde tedy malá nápověda:

www.farnostvizovice.cz

Na Misijní kongres dětí do Kroměříže vyrazí také děti z naší farnosti. Děti, které se chtějí zúčastnit a chodí
alespoň do 2. třídy, nahlaste prosím Veronice Špaňhelové.
farní zpravodaj / říjen 2019
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6. října slaví 49. 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.
Vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

ohlédnutí
FARNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
V sobotu 3. srpna jsme se všichni sešli na chatě
ve Vidči, rozdělili jsme si pokoje a zjistili jsme
téma tábora, které bylo Hobit. Potom jsme se šli
dívat na film a jako každý večer byla večeře a táborák.

V noci nás vzbudil drak Šmak, který nám „zapálil“ střechu, a museli jsme jít spát do jiné budovy. Na druhý den, v neděli, jsme šli do Vidče
do kostela a po návratu jsme byli rozděleni
do šesti týmů: Oktagon, Gloini, Alfa, Čmoudi,
Grooti a Radim bez Radima.
Další dny probíhaly podobně: hráli jsme hru
Tam a zase zpátky, dívali se na film a samozřejmě hráli také – pro některé občas náročné –
další hry s různým zaměřením. V úterý za námi
přijel otec Vít, se kterým jsme jeli na výlet
na Pustevny.
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Po celý tábor jsme se také snažili o dobrou věc.
Každý večer u táboráku jsme mohli dát někomu
korálek za to, co pro nás během dne udělal.
Za každý korálek se do velké sklenice hodila těstovina. Starší ještě plnili různé úkoly a za každý
z nich přibyla do sklenice hrst těstovin. Těstoviny
jsme potom zvážili a kolik to mělo gramů, tolik
jsme koupili kávy a dali jsme ji nemocné Anežce
Táborské, aby naše dobré skutky nedělaly radost
jenom nám, ale i jí.
Poslední večer u táboráku proběhly scénky, vyhlášení a zhodnocení, kdy každý dostal nějaké
ocenění. Byla i módní přehlídka masek vedoucích a pak překvapení na rozloučenou pro Petra,
protože to byl jeho poslední tábor. V sobotu už
jsme se sbalili, uklidili, rozloučili se a jeli jsme
domů.
Děkujeme vedoucím za super tábor!
Majda Hořelková a Lucka Grebeníčková
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ
V CHOTĚBOŘI
Dne 13. srpna se tříčlenná delegace z naší farnosti vydala na celostátní setkání animátorů
do Chotěboře. Tentokrát mělo motto „s Janem
za Ježíšem“. Jednalo se o setkání všech mladých, kteří pracují s dětmi a mládeží, těch, kteří
se chtějí podílet na chodu farnosti a církve.
V rámci programu byly k dispozici tematické
semináře, přednášky, workshopy, ale i kulturní
akce, sportovní aktivity, modlitby a mše svaté.
www.farnostvizovice.cz

Také byla připravená speciální kavárna/cukrárna, otevřená až do pozdních hodin, kde
s věčným úsměvem obsluhoval jeden z přítomných kněží. Především jsme si mohli povídat s ostatními mladými, porovnat naše farnosti
a třeba se i navzájem inspirovat. Celým setkáním
navíc provázely tematické scénky, během kterých k nám vždy z nebe přicestoval sv. Jan. S ním
jsme se díky cestám v čase a navštěvování různých dalších svatých snažili přiblížit Kristu.
Co jsme si ze setkání odnesli?
„Líbilo se mi, jak jeden kněz na semináři o evangelizaci říkal, že naším úkolem je hlavně mít rádi lidi
kolem sebe, bez ohledu na to, že třeba nesouhlasíme s jejich politickým přesvědčením, názory nebo
sexuální orientací. Prostě je musíme mít rádi, což
mi přijde jako pořádná výzva.“
Alča
„Byl to pro nás obrovský přínos ve víře a všechny
nás to namotivovalo k práci pro spolčo a pro farnost. A nějaký zážitek? Asi fotbalový zápas řádových sester a pánů farářů (tedy zasvěcených osob)
proti „zbytku světa“, který mimochodem vyhrály
zasvěcené osoby.“
Honza
„Velmi se mi líbily večerní modlitby, které byly podány všemi možnými způsoby – byly tam chvály,
modlitba ve stylu Taizé, křížová cesta, modlitba

smíření a poslední den pak i vigilie, během které
jsme měli možnost se zamyslet nad sebou, našimi
vlastnostmi a našimi životy.“
Verča
Tím, že jsme odjeli ze setkání, ale nic nekončí.
Všechno to, co jsme ze setkání načerpali, se teď
samozřejmě budeme snažit předávat dál prostřednictvím naší práce ve farnosti. Jelikož je
něco takového poměrně náročný úkol, byli bychom moc rádi, kdybyste si na nás někdy vzpomněli v modlitbě, protože modlitba dokáže
opravdové zázraky, o tom už jsme se jistě všichni
mnohokrát přesvědčili.
Děkujeme všem, kteří si někdy na nás mladé
vzpomenou, a doufáme, že nezklameme vaši
důvěru.
Verča, Honza, Alča

svetec mesíce
JAN XXIII. (papež, svátek 11. října)
Výsledek konkláve při papežské volbě r. 1958
překvapil mnohé. Zvolen byl totiž veřejnosti
málo známý Angelo Giuseppe Roncalli, který
vystřídal Pia XII., papeže z římské aristokratické
rodiny blízké Svatému stolci. Roncalli naproti
tomu pocházel z velmi skromných venkovských
poměrů a vzhledem k pokročilému věku se
od něj žádné radikální změny nečekaly. Opak
byl pravdou – jeho relativně krátké působení
v úřadě bývá označováno za dobu, v níž se
církev podstatně proměnila a přešla z jedné
farní zpravodaj / říjen 2019

etapy do druhé. Narodil se r. 1881 na severu
Itálie v početné a hluboce věřící venkovské
rodině. (Jedna z jeho posledních vět zněla:
„Dostalo se mi velké milosti, že jsem se narodil
do křesťanské rodiny, skromné a chudé, ale
bohabojné.“) V útlém věku přijal první svaté
přijímání a zároveň byl biřmován, ve 14 letech
byl přijat k františkánským terciářům (tzv. třetí
řád, laický), následovala studia teologie. Ukončil
je r. 1904, kdy byl i vysvěcen na kněze. Rok
nato se stal na 10 let sekretářem bergamského
biskupa, současně vyučoval v semináři, psal no/6

vinové články a podílel se na činnosti Katolické
akce (sdružení kněží a laiků; působilo mj. i u nás).
R. 1915 byl odveden a vykonával funkci zdravotníka a později kaplana. Po válce jej papež
Benedikt XV. povolal do Říma, do služeb Kongregace pro šíření víry, kde usiloval o rozšíření
spolupráce se zahraničními misiemi. Od r. 1925
působil jako apoštolský nuncius nejprve v Bulharsku, poté v Turecku, Řecku a Francii. Počínal
si velmi úspěšně - navázal vztahy s pravoslavnou církví, pomáhal židům v Řecku za II. světové
války, vyřešil konfliktní situaci mezi církví
a státem ve Francii. R. 1953 se stal kardinálem
a hned nato patriarchou Benátek, kterým byl
až do svého zvolení papežem r. 1958. Vybral si
jméno Jan XXIII.; vzdoropapež téhož jména už
existoval ve středověku (Baldassarre Cossa, asi
1370 – 1419) a Roncalli stejným jménem potvrdil neplatnost jeho úřadu. Jako zásady pontifikátu si vytyčil věrnost a obnovu, přičemž
nejvýraznějším projevem obnovy bylo, když
v lednu r. 1959 oznámil překvapenému sboru
kardinálů svolání II. vatikánského koncilu, jehož
přípravy trvaly až do října 1962. Jan koncil zahájil a řídil, dokud mu to těžká nemoc dovolila;
byl to i čas aktivně naplněný láskou k bližnímu
(„Všichni jsme byli stvořeni podle Božího obrazu,
a jsme tedy podobni Bohu.“), citlivostí k trpícím
a strádajícím, která ho přiváděla do nemocnic, vězení a mezi nejchudší. Podnikl i cesty
do zahraničí, obnovil kontakty s ostatními církvemi i s vládami východní Evropy, účastnil se jako
prostředník při mírových jednáních (např. v době
tzv. kubánské krize). Oceňovány byly i jeho
srdečnost, humor a praktičnost. Je autorem
dvou významných encyklik, Mater et magistra
(=Matka a učitelka; 1961, se sociální tematikou)
a Pacem in terris (=Mír na zemi; 1963, o mírovém

soužití, vztazích východu a západu a postavení
ženy ve společnosti). Zemřel v červnu r. 1963,
blahořečen byl r. 2000, svatořečen v dubnu
2014 (současně s Janem Pavlem II.; kanonizoval papež František). Ve své homilii František
uvedl: „Svatý Jan XXIII. a svatý Jan Pavel II. měli
odvahu dívat se na Ježíšovy rány, dotýkat se

Jeho probodnutých rukou a otevřeného boku.
Neostýchali se Kristova těla, nepohoršovali
se nad Ním a Jeho křížem; nestyděli se za tělo
bratra (…), protože v každém trpícím člověku
spatřovali Krista. Byli to dva odvážní muži plní
odhodlanosti Ducha svatého a vydali církvi
a světu svědectví o Boží dobrotě a Božím milosrdenství.“ Janův liturgický svátek (11. 10.)
označuje den zahájení II. vatikánského koncilu;
s jeho jménem se můžeme setkat i v katolickém
kancionále (modlitby na str. 23-25).
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 10, říjen 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
listopadového čísla je 18. října 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence ríjen
3.

Čt

17.30

Za + rodiče Hlavičkovy, dva syny, dva zetě, živou rodinu
a za duše v očistci

4.

Pá

17.30

Za + Zdeňka Žáčka a za živou rodinu

5.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

6.

Ne

9.00

Za + rodiče Anastázii a Augustýna Tomíkovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ

7.

Po

17.30

Kaple na Karažijce
Za všechny, kdo budovali, opravovali a udržovali kapličky
a kříže v naší farnosti

10.

Čt

17.30

Na poděkování za přijatá dobrodiní a za Boží požehnání

11.

Pá

17.30

Za + rodiče Dohnalovy a Žáčkovy a za Boží ochranu
pro živou rodinu

12.

So

17.30

Za + rodiče Ulrychovy a za živou rodinu Ulrychovu a Klimperovu

13.

Ne

9.00

Za + Bronislavu Křížovou a Zdeňka Špačka
a za živou i + rodinu Křížovu, Kucerovu a Grebeníčkovu

14.

Po

17.30

Za + Stanislava Častulíka a za duše v očistci

17.

Čt

17.30

Za + Petra Vyorala, manželku Marii, rodiče Stromšíkovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu

18.

Pá

17.30

Za + manžele Adamuškovy, rodiče a sourozence z obou stran
a za duše v očistci

19.

So

17.30

Za živou a + rodinu Persunovu, Vyškovskou a Dokoupilovu

20.

Ne

9.00

Za + Františku a Jana Hábovy a za celou živou i + rodinu

21.

Po

17.30

Za + Marii Baluskovou, živou i + rodinu a za duše v očistci

24.

Čt

17.30

Za + Jarmilu a Josefa Slováčkovy a za živou i + rodinu Konečnou

25.

Pá

17.30

Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, + rodiče Květákovy
a za Boží ochranu pro celou rodinu

26.

So

17.30

Za + rodinu Frankovu s prosbou k Matce Boží, aby chránila
živou rodinu

27.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou i + rodinu

28.

Po

17.30

Za + Jiřinu a Josefa Zigalovy, syna Františka, rodiče a sourozence
z obou stran a za živou rodinu Zigalovu

31.

Čt

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou
o Boží požehnání

