
POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE

„Časy se mění a člověk v nich.

Život je veliký dar a co s ním udělám,

záleží jenom na každém z nás“.

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry,

v srpnu tohoto roku od 9. do 14. pořádáme Ce-

lostátní setkání mládeže.

Ty dívko a  chlapče, kteří zvažujete, zda na se-

tkání jet, neváhej a  přihlas se. Zaručit Ti mů-

žeme živé společenství s Kristem, posílení víry 

a mnoho kulturního programu.

Pozor, od 31.  května se cena setkání zvyšuje. 

Nechceš jet jen jako účastník? Přípravné týmy 

stále hledají pomocníky.

Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program 

pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopole-

dní katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM 

a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní 

farníky moc prosíme o modlitbu za Ducha Sva-

tého pro organizátory, za celé setkání a účast-

níky. Hlavní programy bude vysílat Tv NOE a Ra-

dio Proglas. Můžete tak být ve společenství 

s Pánem a s námi touto formou.

Přihlášky, informace o všech programech a  je-

jich vysílání médii naleznete na stránkách: 

https://celostatnisetkanimladeze.cz/.

Za vzájemnou pomoc, novou evangelizaci 

v naší milé České republice a za modlitbu 

děkuje a žehná biskup Pavel Posád, delegát 

pro mládež při České biskupské konferenci, 

a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež 

spolu s organizačním týmem CSM HK
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OREL

Děkujeme všem zú-

častněným za vyda-

řenou Oslavu svátku 

maminek. Velké díky patří všem, kteří jakkoliv 

pomohli s  přípravou i  průběhem akce, všem 

mužům, kteří se opět zhostili obsluhy, a  dě-

tem a rodičům z Orlíčku, kteří všechny potěšili 

svým vystoupením.

V sobotu 4. června se v Luhačovicích uskuteč-

ní přehlídka duchovních písní Cantate. Zahájí ji 

mše svatá v 11.00 v kostele Sv. Rodiny.

V sobotu 25. června od 14 hodin srdečně zve-

me všechny rodinné týmy na tradiční Hry bez 

hranic. Nachystány jsou pro vás oblíbené i zce-

la nové disciplíny pro pobavení malých i  vel-

kých. Zároveň hledáme ochotné dobrovolníky 

ČERVEN 2022

v pátek 3. června bude příležitost k adoraci 

a svátosti smíření od 16 hodin.

v neděli 5. června bude sbírka na církevní 

školy v diecézi.

 v  pátek 10.  června se uskuteční tradiční 

Noc kostelů.

v neděli 19. června prožijeme v naší farnos-

ti slavnost Těla a Krve Páně. Zároveň si připo-

meneme 220. výročí posvěcení našeho farního 

kostela (20.  6.  1802). Mše svatá bude v  9  ho-

din a po ní průvod kolem kostela. Následovat 

bude adorace v kostele. Slavnost bude ukon-

čena v 17.30 svátostným požehnáním.

v neděli 19. června bude pravidelná sbírka 

na naše opravy.

 ve čtvrtek 23.  června prožijeme Adorač-

ní den farnosti. Adorace začne v  8.00 a  večer 

v 17.30 bude mše svatá.

v pátek 24. června je Slavnost Nejsvětější-

ho Srdce Páně. Mše sv.  bude v  17.30 a  po ní 

následuje krátká adorace. Při mši svaté podě-

kují naše děti a mládež za uplynulý školní rok. 

Po mši svaté bude pro děti táborák.

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

     NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Jak jistě víte, náboženství je nepovinný před-

mět, do kterého je třeba dítě na každý školní 

rok znovu přihlásit. Přihlášky budou k dispozi-

ci v předsíni kostela nebo je možné si přihlášku 

stáhnout na farních internetových stránkách. 

Prosíme rodiče, aby tuto přihlášku vyplnili 

a odevzdali v sakristii nebo vhodili do schrán-

ky na faře do konce června.

oznámení

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

PRO ROK 2022

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI

MODLITBY S PAPEŽEM

(APOŠTOLÁTU MODLITBY)

ČERVEN

Za rodiny

Modleme se za křesťanské rodiny 

po celém světě, aby skrze konkrétní 

skutky prožívaly nezištnou lásku 

a posvěcovaly se v každodenním 

životě.

Národní úmysl

Za nově vysvěcené kněze

Modleme se za nově vysvěcené kněze, 

aby byli stateční a věrní a stále úžeji se 

spojovali s Kristem Veleknězem.

HLEDÁME…

…farníky ochotné pomoci při údržbě 

zeleně okolo kostela. 

Zájemci, prosím přihlaste se 

u Václava Burgeta.



z řad mládeže i dospělých na stanoviště Her bez 

hranic. Hlásit se můžete co nejdříve Alžbětě Do-

ležalové nebo Broňce Grebeníčkové.

V neděli 26. června se v Brně uskuteční Osla-

va 100  let sletu Orla. Na programu je mše 

svatá v  10.15 a  bohatý kulturně -sportovní 

program. Více se o  něm dočtete na plakátku 

v orelské nástěnce či na webových stránkách 

Orla. Ze župy je vypraven autobus odjíždějící 

z Valašských Klobouků v 6.00. 

Zájemci se mohou přihlásit u  br. Častulíka 

(castulik -josef@seznam.cz). Na akci je možné 

se vydat i po vlastní ose.

V  měsíci květnu proběhlo fi nále Orelské 

fl orbalové ligy. Gratulujeme družstvu juniorů 

ke krásnému 3. místu a mužům ke 4. místu a dě-

kujeme za skvělou reprezentaci naší jednoty. 

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2022

18.40 – 18.45  Zvony – na zahájení večera se 

rozezní zvony kostela sv. Vavřince

18.50 – 19.05 Trubači

19.10 – 19.40 Pásmo písní v podání malé scho-

ly dětí

19.40 – 20.00 Prohlídka kostela pro nejmen-

ší… co jsme ještě neviděli a  neslyšeli (Myší 

příběh)

20.05 – 20.30 Pásmo písní v podání velké scho-

ly mladých

20.35 – 20.55 Kostel v jiném světle - komento-

vaná prohlídka kostela

21.00  – 21.40 Vizovský Juráš - vystoupe-

ní cimbálové muziky pod vedením Dalibora 

Bambucha 

21.40 – 22.00 Rozjímání při svíčkách - duchov-

ní slovo s hudbou. Modlitba za naše město a zá-

věrečné požehnání

Po celý večer můžete vhazovat lístky se svou 

prosbou do krabice u bočního oltáře. Na všech-

ny úmysly bude v tichosti pamatováno při ado-

raci na závěr dne.

Zájemci mohou oslovit i přítomného kněze, 

požádat o požehnání, o modlitbu apod. 

Každý zájemce obdrží POUTNICKÝ PAS s pře-

hledem různých míst ve Zlíně a okolí, která jsou 

otevřena v rámci Noci kostelů. 

Prodej publikace. Během celé akce si zájem-

ci mohou zakoupit brožurku o farnosti Vizovice.

Zapal si svou svíci na znamení díků, proseb 

nebo nového rozhodnutí. 

Možnost skupinového výstupu na věž, při 

kterém se nabídne netradiční výhled na noč-

ní město (jen pro osoby starší 15 let) (19.15 – 

21.30)

Tvořivá dílnička pro děti

V  rámci doprovodného programu připravilo 

Centrum pro rodinu Vizovice tvořivou aktivitu 

pro děti. (19.00 – 20.30).

Malá výstavka starších vydání Bible.

Degustace mešních vín z  arcibiskupských 

sklepů s odborných výkladem.

Pro návštěvníky bude po dobu programu 

zajištěno malé občerstvení.
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DSM 2022

Po koronavirové pauze se letos opět konalo 

Děkanátní setkání mládeže  – tentokrát prv-

ní sobotu po Velikonocích u nás ve Vizovicích. 

Dorazilo přes šedesát účastníků, a  to nejen 

z řad mládeže, ale přijeli za námi i někteří kněží 

z děkanátu a řádové sestry ze Štípy a z Kromě-

říže. Nejdůležitějším bodem setkání byla mše 

svatá, kterou sloužil biskup Josef Nuzík. Dal-

ší program byl pak bohatě vyplněn worksho-

py a  přednáškami, a  mladí si tak mohli třeba 

popovídat s o. Liborem Všetulou na téma „Jak 

(pře)žít v  církvi“, zahrát si společně volejbal 

nebo se dozvědět, jaké je to být dobrovolni-

cí v Paraguayi.

Na závěr jsme pak dostali na památku ručně 

vyrobený náramek  – desátek. Veliké poděko-

vání patří nejen těm, kteří program připravi-

li, a úžasným babičkám, které nám uvařily vy-

nikající oběd, ale také všem, kteří na setkání, 

nebo alespoň na úvodní mši, dorazili a podpo-

řili naše děkanátní společenství.

Alena Kolaříková ml.
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ohlédnutí

6. června slaví svátek P. Mgr. Norbert Nawrat (1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)

9. června slaví 44. narozeniny P. Mgr. Josef Rosenberg

     (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)

13. června slaví svátek otec pomocný biskup

     Mons. Antonín Basler (1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)

15. června slaví svátek náš P. Mgr. ICLic. Vít Hlavica

     (1. 7. 2018 - )

25. června slaví 15 let kněžství

     náš rodák P. Mgr. Ing. Radek Maláč

     a P. Mgr. Ing. Jindřich Peřina

29. června slaví svátek P. Petr Vaculík SDB

     (11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)

Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, 
darů Ducha svatého, přímluvu a ochranu Panny Marie. 
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

blahoprání
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K mariánskému měsíci květnu patří v naší farnosti již tradičně mše v kapli na Karažijce 
a pouť k Chladné studni. 
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SETKÁNÍ SCHOL 2022 TRNAVA

V sobotu 7. 5. jsme se vydaly na Setkání schol 

do Trnavy. Před samotným Setkáním jsme si 

vše nacvičily v kostele Navštívení Panny Marie, 

na obličej jsme si namalovaly nádherné „bojo-

vé noty“.

Po zkoušce jsme se přesunuly na faru, kde nás 

mile přivítali farníci z Trnavy. Po krátkém ob-

čerstvení už zahrála v  kostele první schola. 

Všechny scholy, samozřejmě včetně naší vizo-

vické, zpívaly nádherně.

Součástí programu byl dokonce oběd – dosta-

ly jsme řízky. Následovala mše svatá, kterou 

zpěvem doprovodily všechny scholy. Po mši 

svaté jsme si ještě zazpívaly, abychom si zkrá-

tily čekání na odvoz domů.

Myslím si, že mluvím za všechny, když řek-

nu, že se těším na další společnou aktivitu 

se scholou.                                    

Zuzana Hábová
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ALOIS GONZAGA

(svátek 21. června, patron mládeže

a studentů, přímluvce proti moru)

Jsou lidé, kteří neustále pochybují a tápou, když 

chtějí životu dát smysl a směr. Jsou ale i takoví, 

kteří jasnozřivě vidí cíl i cestu k němu. K těm pat-

řil i Alois (= Luigi) Gonzaga. Narodil se r. 1568 ne-

daleko Mantovy na severu Itálie jako prvorozený 

syn hraběte Ferdinanda z Gonzagy.

Byl křehkého zdraví, ale otec pro něj napláno-

val vojenskou kariéru; to byl důvod, proč mu-

sel už od raného mládí pobývat na vévodských 

dvorech v Itálii a na královském dvoře v Madri-

du v  letech 1581-83. Způsob života šlechty mu 

však byl cizí, ba dokonce ho odpuzoval a šoko-

val, zvláště při srovnání s principy katolické víry, 

s nimiž ho seznamovala matka, a s inspirujícími 

příběhy světců a jezuitských misionářů, o nichž 

četl, a které ho posilovaly a vybízely k následo-

vání. Už v deseti letech uzavřel slib věčné čisto-

ty, přijal první svaté přijímání z rukou Karla Bo-

romejského a  jeho rozhodnutí jít za Kristem už 

nedokázal nikdo zvrátit.

Odmítl nárok na dědictví (a tím i materiální za-

bezpečení) a r. 1585, tedy ve věku 17 let, vstoupil 

do jezuitského noviciátu v Římě, kde ho formoval 

známý jezuita Robert Bellarmin (1542-1621), uči-

tel církve. Sliby složil po dvou letech a v r. 1587 

byl vysvěcen. Láska ke Kristu nebyla u Gonzagy 

věcí abstraktní, dobře věděl, že „cokoli jste udě-

lali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40).

Když začátkem 90. let propukla v Římě morová 

epidemie, obětavě pečoval o nemocné a sám se 

nakazil. Infekci sice porazil, ale tělo bylo už tak 

zesláblé, že 21. června 1591 umírá v Římě, jak si 

vždy přál. Pohřben je ve stejném chrámě jako 

zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoly, jeho 

hlava je uchovávána v jeho rodišti. Blahoslaven 

byl r. 1621 a svatořečen r. 1726.

Nejnovější monografi e, která o  Gonzagovi vy-

šla v Česku, je práce Rebel Boží: Alois Gonzaga 

(autor G. Papasogli) z r. 2006. V USA je ve státě 

Washington jezuitská univerzita nesoucí Gon-

gazovo jméno.

Miroslav Jaroščák

svetec mesíce



intence cerven

2. Čt 17.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
pro rodinu Špaňhelovu

3. Pá 17.30
Za † Josefa Kudelu, † manželku Marii, syna Milana a za živou i † rodinu Kudelovu,
Lukášovu a Malíškovu

4. So 17.30
Za těžce nemocnou osobu a dar zdraví pro manžela a živou rodinu Tichou, 
Polčákovu a Vašíkovu

5. Ne 9.00
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za živou i † rodinu Štachovu a Janečkovu a za duše v očistci

6. Po 17.30 Za † Veronu a Jaroslava Hábovy, syny Milana a Miroslava, † rodiče Vysoudilovy
a za Boží ochranu pro živou rodinu

9. Čt 17.30 Za † Růženu a Vladislava Rychlíkovy, rodiče, sourozence, dě   a za živou rodinu

10. Pá 17.30
NOC KOSTELŮ

Za živou a † rodinu Kůrkovu a Svobodovu, jejich rodiče, sourozence,
dě   a za živou rodinu

11. So 17.30 Za † rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, tety, strýce, dědy, babičky
a za duše v očistci

12. Ne 9.00
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za † Ludmilu a Oldřicha Ryšavé s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

13. Po 17.30 Na poděkování za 30 let manželství a za Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

16. Čt 17.30
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Za † Ludmilu a Jiřího Kajšovy, Josefa Pavelku a za živou rodinu

17. Pá 17.30 Za živou a † rodinu Bečicovu a Šťastovu

18. So 17.30 Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milos   s prosbou o dar víry
a ochranu Panny Marie

19. Ne 9.00

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

220. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost a město Vizovice

20. Po 17.30 Na poděkování za dar života, živou a † rodinu Ševčíkovu, Žabkovu, Vyoralovu
a za spásu duší našich drahých zesnulých

23. Čt 17.30

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Za † Vlastu Mikulaš  kovou, živou i † rodinu Mikulaš  kovu a za duše v očistci

24. Pá 17.30
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE Ježíšova

Na poděkování za uplynulý školní rok

25. So 17.30 Za živé a † členy společenství živého růžence

26. Ne 9.00 Za živé i † členy Orelské jednoty Vizovice

27. Po 17.30 Za † manžele Meluzínovy a Jannovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

28. Út 17.30 Za † rodiče Marii a Petra Vyoralovy a rodiče Stromšíkovy

30. Čt 17.30 Za † rodiče Anežku a Antonína Surovcovy, Anežku a Fran  ška Kladníčkovy,
Antonína Zichu a za živou rodinu


