
úvodník
DAR PRO JEŽÍŠE

Nad Betlémem svítalo. Už odešel poslední pout-

ník a velká hvězda pohasla. Panna Maria si lásky-

plně prohlížela spícího Ježíška.

Staré dveře od chléva se pomalu s vrznutím ote-

vřely. Spíš to vypadalo, jako by do nich foukl vítr. 

Ale na prahu se objevila stará žena oblečená

do roztrhaných šatů. Maria sebou trhla, jako 

kdyby spatřila zlou sudičku. Ježíšek dál klidně 

spal. Oslík s  volkem přežvykovali seno z  hro-

mádky před sebou a  nepocítili příchozí jediným 

pohledem. Maria ji sledovala. Každý její krok jako 

by trval celou věčnost. Stařena se pomalu přiblí-

žila k jesličkám. Ježíšek náhle otevřel oči a k Ma-

riině údivu se v jeho pohledu i očích stařeny blýskl 

stejný plamínek naděje.

Stařena se k němu sklonila. Maria údivem zapo-

mněla dýchat. Stařena lovila rukou v roztrhaných 

šatech. Ta chvíle trvala snad celé století. Maria si ji 

znepokojeně prohlížela. Konečně ta neznámá na-

šla, co hledala. Vytáhla ruku ze záhybů oděvu, ale 

ta věc byla tak malá, že ji schovala v dlani. Podala 

ji Ježíškovi.

Už tu byli tři králové i  pastýři. Co jen mohla při-

nést ona? Maria viděla jen shrbená záda nad jes-

ličkami. Pak se stařena narovnala, jako by z  ní 

spadla nesmírná tíha, která ji stahovala k zemi.

Napřímila ramena, zvedla hlavu a najednou byla 

tak vysoká, že se hlavou téměř dotýkala stropu 

chléva. Do tváře se jí jako zázrakem vrátilo mládí. 

Vlasy znovu zčernaly a  získaly hedvábný lesk. 

Když opět zmizela v temné noci, Maria se konečně 

mohla podívat, jaký dar to vlastně přinesla.

Ježíškovi se v rukou lesklo červené jablko. Ta žena 
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LISTOPAD 2019

 v  sobotu 30.  listopadu zveme 

všechny farníky na adventní du-

chovní obnovu s  P.  Michalem Šál-

kem, která bude probíhat v  sále 

Komunitního centra ve Vizovicích. 

Začátek v 9 hodin. Duchovní obnovu 

ukončíme ve 14 hodin. Pro zájemce 

bude připraven i oběd za 80 Kč. Zá-

jemce prosíme o přihlášení na mailu 

CPR Vizovice - cprvizovice@ado.cz.

 v  sobotu 30.  listopadu jsou 

všichni mladí z  děkanátu Vizovice 

zváni na Církevní Silvestr, který se 

uskuteční v sále Komunitního cent-

ra Vizovice. Zahájení v 19:00 mší sva-

tou v kostele.

PROSINEC 2019

v  neděli 1.  prosince vstoupíme 

do nového církevního roku. V tomto 

roce budeme v neděli číst texty dle 

liturgického roku A.

v adventu v pondělí a ve středu 

v  6:45 bude v  kostele rorátní mše 

svatá jen za svitu lucerniček a  sví-

oznámení

na
hAWAI

C
Iír

k
ev

nI
í s

il
ve

st
r
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byla Eva, první žena, matka všech lidí, která ode-

vzdala Mesiáši ovoce prvotního hříchu. Protože 

s Ježíšem se všechno zrodilo znovu a mohlo začít 

znovu s čistým štítem.

Začínáme adventní dobu. Pro mnohé z nás je to 

spíše čas shonu, kdy klesáme pod tíhou práce, 

úklidu a příprav. Snažíme se, aby vše bylo na Vá-

noce připraveno a vyzdobeno. Nebojme se bě-

hem tohoto adventu také vzpřímit, zvednout 

hlavu - i od úklidu, pečení, nakupování - a po-

dívat se na Krista! Vánoce bez perníčků a doko-

nale uklizený dům jsou možné, ale Vánoce bez 

Krista? To by nebyly ty pravé Vánoce…

A na adventní putování k Vánocům, k Betlému 

se vydejme společně s  Marií. Zaručeně nám 

bude perfektní průvodkyní. Maria, která počala 

Ježíše, nesla ho pod svým srdcem a porodila ho 

světu je nám příkladem, abychom i my nesli je-

jího Syna do celého světa.

Zkusme letošní advent prožít nověji, opravdo-

věji, živěji. Připravme pro Ježíše dar, který mu 

budeme moci dát k jeho narozeninám. Kéž by 

tím darem nebyla záplava pozemských darů, 

které pomíjí, které po čase odložíme. Ale při-

pravme pro Boha dar, který jej potěší nejvíce 

především naše čisté srdce, do kterého bude 

moci přijít Bůh i o letošních Vánocích.

Požehnanou cestu dobou adventní a radostné 

Vánoce přeje a ze srdce žehná

+ jáhen Dominik Kovář



ček. Nebude chybět příběh pro děti. Poté snída-

ně na faře. Mladší děti můžeme do školy dopro-

vodit. V  pátek budou roráty v  17:30 (před mší 

sv.) První roráty jsou už 2. 12.

čtvrtek 5.  prosince je v  naší diecézi dnem 

modliteb za kněžská povolání. Pamatujme

na tento úmysl ve svých modlitbách.

na první pátek 6. prosince bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.

v  pátek 6.  prosince zveme děti na setkání

se svatým Mikulášem. V 17:30 roráty + mše sva-

tá a po ní nebeská návštěva.

 v  neděli 8.  prosince bude v  Komunitním 

centru Večer chval. Začátek je v 17:00.

ve středu 11.  prosince bude od 16:00 bri-

gáda  – vánoční úklid kostela. Zveme všechny 

ochotné pomocníky.

ve čtvrtek 12. prosince v 17:30 bude v na-

šem kostele sloužit mši sv.  P.  Ing.  Jan Fojtů, 

SDB. Po mši svaté udělí těm, kteří budou mít 

zájem, novokněžské požehnání. O. Jan pochá-

zí z  Valašských Klobouk. Vystudoval VŠ země-

dělskou, lesnickou fakultu, v  Brně. Pracoval 

/ 3 www.farnostvizovice.cz

na Pozemkovém úřadě ve Zlíně. V  roce 2005 

se aktivně zapojil u  zlínských saleziánů. Od té 

doby působil v  různých saleziánských stře-

discích v ČR i na Slovensku. Letos ukončil stu-

dium v Turíně v Itálii. Po 12 letech „ve světě“ byl 

v sobotu 7. 9. 2019 ve Zlíně na Jižních Svazích, 

kde také nyní působí, vysvěcen na kněze. Letos 

v prosinci oslaví 40. narozeniny, a tak mu vypro-

šujeme Boží požehnání do dalších dnů i  roků 

v kněžské službě.

 v  neděli 15.  prosince vás srdečně zveme

na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, kte-

ré se uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vizovi-

cích v 15 hodin. Koncert připravila ZUŠ Zlín, po-

bočka Vizovice, ve spolupráci s CPR Vizovice.

v neděli 15. prosince bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti.

příležitost k předvánoční sv. smíření bude 

v pátek 20. prosince od 16 do 17:30 a v nedě-

li 22. prosince od 16 do 17:30 (cizí zpovědníci).

ve čtvrtek 26. prosince jste v 16 hodin zváni 

na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁ-

ŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.

Cimbálová muzika 

VIZOVSKÝ JURÁŠ 
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v  sobotu 28.  prosince se v  19:00 uskuteč-

ní Sametový vánoční koncert. Účinkuje soubor

NIGROR CLARUS - hudební soubor luhačovské-

ho zálesí. Zazní skladby ryze vánoční i ty spoje-

né se sametovou revolucí.

v neděli 29. prosince o svátku Svaté Rodi-

ny se bude konat při mši svaté obnova manžel-

ského slibu.

 v  úterý 31.  prosince poděkujeme při mši 

svaté v 9:00 za uplynulý rok 2019.

v úterý 31. prosince jste zváni na farní sil-

vestr na orlovně. Další informace v ohláškách.

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Vizovice Bratřejov Jasenná

Út 24. 12.
15:00

22:00
22:00 20:30

St 25. 12. 9:00 10:30 7:30

Čt 26. 12. 9:00 10:30 7:30

Út 31. 12. 9:00 10:30

13:30

kaple na

Františku

St 1. 1. 9:00 10:30 7:30

LEDEN 2020

ve středu 1.  ledna je slavnost Matky Boží, 

Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a  také 

Světový den modliteb za mír. Mše svatá bude 

v 9 hodin.

čtvrtek 2. ledna je v naší diecézi dnem mod-

liteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento 

úmysl ve svých modlitbách.

 na první pátek 3.  ledna bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření od 16:30.

v sobotu 4. ledna proběhne Tříkrálová sbír-

ka v našem městě a okolí. Žehnání tříkrálovým 

koledníkům se uskuteční při mši svaté ráno 

v 7:30.

v neděli 12. ledna zakončíme oslavou svát-

ku Křtu Páně dobu vánoční.

v neděli 19. ledna bude v Komunitním cen-

tru Večer chval. Začátek je v 17:00.

v  neděli 19.  ledna bude pravidelná sbírka

na potřeby farnosti.

od soboty 18. do soboty 25. ledna je Týden 

modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období 

na to pamatujme při společných i soukromých 

modlitbách.

OREL

Srdečně zveme všech-

ny děti, mládež i  do-

spělé na adventní výtvarnou dílničku, kte-

rá se uskuteční v  sobotu 7.  prosince od 14 

do 16 hodin na orlovně. Budeme tvořit vánoční 

přáníčka a dárečky, kterými potěšíme nejen své 

blízké, ale i  obyvatele domu s  pečovatelskou 

službou a sanatoria Topas.

V sobotu 28. prosince se na orlovně od 8 ho-

din uskuteční tradiční Vánoční turnaj ve stolním 

tenise. Utkají se mezi sebou žáci ve dvou kate-

goriích 8-11 let a 12-15 let. Všichni milovníci to-

hoto sportu jsou srdečně zváni.

31.  prosince ve 13:30 bude U  Františka opět 

sloužena mše svatá, při níž budeme moci po-

děkovat za uplynulý rok a vyprosit si potřebné 

milosti do roku nového. Srdečně vás na ni spolu 

s jednotou Orla v Drnovicích zveme.

Poděkování a přání

Jménem Rady Orla ve Vizovicích chci popřát 

všem orlicím, orlům a  farníkům požehnané 

svátky vánoční. Do roku 2020 pevné zdraví, 

pohodu v našich rodinách a odvahu zapojit se
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby ti, kteří po dlouhé době zavítají

do kostelů, nalezli bratrské přijetí.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Aby se každý z nás poctivě snažil přispět 
potřebným s ochotou nabídnout sama se-

be pro službu druhým.
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do práce v Orle i ve farnosti. V  roce 1990 byla 

obnovena Jednota Orla ve Vizovicích a  tak to,

i když se to nezdá, bude třicet let, co Orel ve Vi-

zovicích znovu působí. Proto velké poděková-

ní všem, kteří se zapojili do orelské práce i těm, 

kteří na nás myslí ve svých modlitbách. Vám 

všem Pán Bůh zaplať.

Za radu Orla Zdeněk Adamuška.

CENTRUM PRO RODINU

Letošní adventní snažení je 

připraveno pro celou farnost. 

Nese název Choďme po Bo-

žích stezkách. Aktivita je in-

spirována čteními z 1. neděle adventní, kde se 

mluví o ochotě změnit svůj život.

Během doby adventní si dospělí i děti mohou 

po každé mši vzít v kostele z připraveného ko-

šíčku jeden lístek s biblickým citátem a úkolem, 

který se budou snažit splnit. Jako symbol ocho-

ty „chodit po Božích stezkách“ si pak připevní 

na nástěnku (zelená vlevo v kostele) jednu pa-

pírovou stopu. Stopy se budou umísťovat od 

krajů nástěnky směrem do středu na předkres-

lené paprsky. Uprostřed obrazu je jeskyně, kte-

rá se na Štědrý den rozzáří Svatou rodinou. Vy-

jděme na cestu k Betlému – za Ježíšem, aby 

se mohl narodit i v našem srdci.

Tříkrálová sbírka proběhne v  našem městě 

a okolí v sobotu 4. ledna 2020. Věříme, že jak 

dárci, tak i děti a vedoucí skupinek opět pomo-

hou. Všem již předem děkuje Charita Zlín, Far-

nost Vizovice a Centrum pro rodinu Vizovice.

Koncem měsíce ledna začne kurz příprav 

snoubenců na manželství (bude upřesněno

na plakátku). Snoubenci, kteří plánují svatbu 

v roce 2020 v kostele, mají 4 setkání s knězem 

a  4 setkání nad prorodinnými tématy v  Cent-

ru pro rodinu v  Komunitním centru Vizovice. 

Zájemci o  kurz se mohou zapsat prostřednic-

tvím emailu: cprvizovice@ado.cz nebo na tel. 

604 218 211 (H. Radoňová).

CHARITA ZLÍN

14. 1. 2020, 16:00

Pečující rovněž potřebují péči

Podpůrná skupina pro pečující 

osoby Zálešná I/3222, Zlín, tel.: 

739 245 973.

Tříkrálová sbírka 2020 - 2. – 6. ledna 2020

Milí přátelé charitního díla,

velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. 

Děkujeme, že jste při minulé sbírce vřele přijali 

koledníky a štědře je obdarovali. V našem regio-

nu se vybraly 2.248.171 korun, díky kterým mů-

žeme opět podat ruku v nesnázi těm, kteří pod-

poru potřebují.

Díky výtěžku sbírky 2019 jsme realizovali 

např. projekty:

• přímá pomoc osobám v nepříznivé životní si-

tuaci, primárně na Zlínsku - účelem projektu 

je poskytnutí materiální pomoci k  překlenu-

tí obtížné životní situace lidem, kteří nejsou 

schopni z vlastních zdrojů tuto situaci odvrátit

• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice - spo-

lufi nancování klimatizace v lůžkové části

• invalidní vozíky, chodítka a  další pomůcky 

umožní nemocným setrvat v  domácím pro-

středí

• kartička pomoci v  nesnázi  – osobní údaje 

a kontakty pro případ nouze primárně seniorů

Vaše důvěra je pro nás závazkem a  současně 

povzbuzením pro naši práci.

Díky výtěžku z této sbírky chceme realizovat 

záměry:

• přímá pomoc osobám v nepříznivé životní si-

tuaci, primárně na Zlínsku

• Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice

• letní pobyt pro děti a  mládež s  diagnózou 

SMA a distrofi emi (podpora rodin)

• Žijí s  námi  – podpora osob se zdravotním či 

tělesným postižením

Děkujeme za Vaši štědrost. Moc si jí vážíme.

Vlastimil Vajďák, ředitel
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PASTORAČNÍ PLÁN 2020

CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI

A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE 2020:

12. ledna – svátek Křtu Páně

26. února – Popeleční středa

12. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

21. května – slavnost Nanebevstoupení Páně

31. května – slavnost Seslání Ducha Svatého

7. června – slavnost Nejsvětější Trojice

11. června – slavnost Těla a Krve Páně

19. června – slavnost Nejsvětějšího

                          Srdce Ježíšova

22. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále

POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ 

DNY PRO FARNOST V ROCE 2020:

4. dubna – Děkanátní setkání mládeže

                       Provodov

8. května – Setkání schol Lukov

11. května – Panna Maria Fatimská

                       – mše sv. v kapli na Karažijce

17. května – pouť u Chladné studny

24. května – První svaté přijímání

30. května – mše sv. v zámecké kapli

5. června – Noc kostelů

6. června – Děkanátní pouť za obnovu rodin

                a duchovní povolání – Olomouc

14. června – Slavnost Těla a Krve Páně

               – „Boží Tělo“

20. června – 218. výročí posvěcení kostela

23. června – Adorační den farnosti

9. srpna – poutní slavnost sv. Vavřince

29. srpna – Arcidiecézní pouť rodin

             – Svatý Hostýn

28. září – pouť Orlů do Staré Boleslavi

        – národní pouť

3. října – Diecézní setkání farních rad – Přerov

5. října – Panna Maria Růžencová – mše sv.

                  v kapli na Karažijce

SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ V ROCE 2020:

pravidelně každý měsíc – za farníky

pravidelně každý měsíc – za členy živého

                                              růžence

4. ledna – za koledníky Tříkrálové sbírky

2. února – za všechny ženy farnosti

19. března – za všechny muže farnosti

25. března – za všechny ženy v požehnaném

                  stavu

9. dubna – za děti prvokomunikanty a jejich

                rodiče a sourozence

10. května – za maminky

24. května – za děti prvokomunikanty a jejich

                   rodiče a sourozence

26. června – na poděkování za uplynulý

školní rok

28. června – za živé a zemřelé členy orelské

                 jednoty Vizovice

12. července – za zemřelého 

                      Mons. Jana Kutáče

9. srpna – 9.00 – za živé a zemřelé kněze,

         kteří se narodili a sloužili ve farnosti;

         – 15.00 – za farníky a poutníky

30. srpna – za školáky, studenty a učitele

2. listopadu – za všechny zemřelé kněze

a farníky, na které nikdo nepamatuje

20. listopadu – za naše schóly, sbor a všechny

                        muzikanty

22. listopadu  – za živé a zemřelé členy orelské 

                         jednoty Vizovice



24. prosince – 15.00 – za děti a jejich rodiny;

– 22.00 – za farníky a město Vizovice

27. prosince – za rodiny naší farnosti

31. prosince – na poděkování Pánu Bohu

                      za uplynulý rok 2020

AKCE V ROCE 2020:

4. ledna – Tříkrálová sbírka

5. ledna – Setkání sborů Bratřejov

18. - 25. ledna – Týden modliteb

                          za jednotu křesťanů

23. února – Výroční členská schůze Orla

18. dubna – Jarní putování

26. dubna – Pouť do Pozděchova

10. května – Oslava svátku maminek

5. června – Noc kostelů

20. června – Hry bez hranic

červenec – srpen – Letní prázdninové dny

                                pro děti

1. – 8. srpna – farní tábor v Písařově

23. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně

5. září – Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení                

         školního roku na Provodově

PŘEDEPSANÉ SBÍRKY V ROCE 2020:

23. února – Sbírka Haléř svatého Petra

10. - 11. dubna – Dary na Boží hrob

                            v Jeruzalémě

12. dubna – Sbírka na Kněžský seminář

                  v Olomouci

3. května – Sbírka na křesťanská média

31. května – Sbírka na církevní školy v diecézi

18. října – Sbírka na misie

8. listopadu – Sbírka na Charitu
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blahoprání

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 78. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč (2006 - 2012)

Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

PROSINEC 2019

15. prosince slaví své 52. narozeniny

P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)

LEDEN 2020

19. ledna slaví své 78. narozeniny

otec biskup Josef Hrdlička (titulární biskup

thunudrumský a emeritní biskup olomoucký)

31. ledna slaví svátek otec arcibiskup Jan Graubner

(1. 7. 1982–30. 4. 1990)

Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také 

přímluvu jejich patronů. Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
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RESTAUROVÁNÍ LAVIC 

     V KOSTELE SV. VAVŘINCE

Víc než sto let staré lavice v kostele sv. Vavřin-

ce ve Vizovicích jsou v  havarijním stavu. Lavi-

ce členěné do pěti bloků poškodil dřevokazný 

hmyz, dřevokazná houba, některé části úplně 

chybí nebo jsou popraskané. Rozsáhlé restau-

rování je naplánováno na pět etap. V první eta-

pě se povedlo restaurovat levý zadní blok, kte-

rý po sečtení celkových nákladů stál 213 600 Kč.

Město Vizovice ze svého rozpočtu přispělo 

částkou 80 000 Kč. Fond kultury Zlínského kra-

je podpořil restaurátorské práce dotací ve výši 

127 000 Kč, zbytek hradila vizovická farnost 

z vlastních prostředků.

Restaurování probíhalo na základě předem vy-

pracovaného průzkumu a záměru, který schválil 

Odbor památkové péče ve Vizovicích s konzul-

tací Národního památkového ústavu v Kromě-

říži. Historické lavice s neogotickými prvky byly 

v polovině července demontovány a převezeny 

do dílny restaurátora pana Zdeňka Holého, kde 

došlo k celkovému očistění, likvidaci dřevokaz-

ného hmyzu, opravě prasklin, klekátek a zatme-

lení trhlin. Vyrobit se musely zcela chybějící de-

korační lišty.

Práce na prvním bloku lavic dále pokračovaly 

barevnou retuší, nátěrem lihového laku a kon-

zervací voskem. Koncem měsíce října zača-

la zpětná montáž, při které proběhla poslední 

část restaurování, a to instalace nové podlahy. 

V celém procesu restaurátorských prací probí-

haly kontrolní dny, při kterých měli možnost 

konzultovat průběh prací zástupci Národního 

památkového ústavu Kroměříž i  Odboru pa-

mátkové péče ve Vizovicích.

Ta Vizovice Petr Červenka

aktuální téma

VIZOVICE



/ 9 www.farnostvizovice.cz

INICIATIVA 

      MANŽELŮM NABLÍZKU 

„Často vyhledáváme druhého z toho 

důvodu, že v sobě cítíme napětí, pří-

padně chaos a potřebujeme někoho, 

s kým bychom si o tom mohli poví-

dat,“ konstatuje známý český psycho-

log Jaro Křivohlavý v publikaci Povídej 

– naslouchám.

Papež František v exhortaci Radost 

z lásky (Amoris laetitia) povzbuzu-

je: „…církev má nabízet doprovázení 

a pomoc v otázkách spojených s růs-

tem lásky, překonáváním konfl iktů 

a výchovou dětí“ (AL38). Dále uvádí, že 

sňatek není cílem, ale začátkem v na-

plňování poslání, které „…se uskuteč-

ňuje ve společném překonávání kaž-

dodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211).

Iniciativa Manželům nablízku zahrnuje 

tři pilíře: Modlitba – Inspirace – Vzdě-

lávání. 

Modlitby se věnují naslouchání, sdí-

lení a manželskému životu; Inspirace 

nabízí, jak ve farnostech posílit dob-

ré vztahy a důvěru a v záložce Vzdě-

lávání zájemci najdou řady přednášek 

a knižních tipů k tématu manželského 

života, naslouchání druhým a svědec-

tví; také materiály pro práci ve spole-

čenstvích.

Vše na www.manzelumnablizku.cz

Kontakt: Mgr. Ivana Horáková, Národ-

ní centrum pro rodinu, mn@rodiny.cz, 

tel. 733 598 575.

K adventu patří roráty a k nim se i vy můžete přidat 

na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz 

Jedná se o jednoduchou webovou stránku (aplika-

ci) pro ranní adventní modlitbu. Každodenní modlit-

ba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, 

přímluvy a další modlitby, ale především tradiční ad-

ventní zpěvy (nahrávky od řádových sester borome-

jek). Součástí webu je i online přenos přes AudioKostel 

(www.audiokostel.cz).

Christus Vivit
 #christusvivit
#adventschristusvivit 

– od 1. 12. 2019
#citatychristusvivit 

– od 24. 12. 2019
 #svatimladi 

– od 8. 1. 2020

https://www.cirkev.cz/cs/christus-vivit
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TOMÁŠ AKVINSKÝ 

     (řeholník, teolog, učitel církve, 

     svátek 28. ledna)

„Jeho rozum byl v plné šíři založen a prozářen 

ohněm rozjímání a  dary Ducha svatého. Bez 

přestání se modlil, plakal, postil se, toužil…

Světové veledílo ryzího a  přísného intelek-

tu tak prýštilo ze srdce oplývajícího láskou,“ 

píše se o snad největším křesťanském učenci 

v  rozsáhlém kolektivním díle Svatí na každý 

den (Karmelitánské nakl. 2009-10). Narodil 

se zřejmě r.  1225 v  Roccasecca (středozá-

padní Itálie). Už brzy po jeho narození rodiče 

rozhodli, že se stane řeholníkem, a  v  pěti le-

tech ho přivedli do kláštera v  Montecassinu, 

středisku respektované benediktýnské řeho-

le. Tam prožil deset důležitých let; působilo 

na něj především učení Řehoře Velikého 

(+604), mistra kontemplace. Učil se hledat 

Boha a  k  němu, počátku i  cíli našeho snaže-

ní, vše vztahovat; řeholníkem se ale nestal. 

R.  1239 ho poslali do na studia do Neapole, 

kde se zásadně proměnil jeho život. Poznal 

totiž dominikány a  jejich řád ho tak uchvátil, 

že se r. 1244 stal jedním z nich. Pro rodinu byl 

fakt, že dal přednost žebravému kazatelské-

mu řádu, velký šok a chtěla mu v tom zabránit. 

Více než rok ho věznili na rodinném sídle, ale 

zlomit ho nedokázali. Léta 1245 až 1248 stu-

doval v Paříži a pak v Kolíně nad Rýnem, kde 

působil s vynikajícím teologem Albertem Ve-

likým. Spolubratři si Tomáše dobírali pro jeho 

mlčenlivost a  mohutnou nepřehlédnutelnou 

postavu a dali mu přezdívku němý býk ze Si-

svetec mesíce

Letošní Baterkové pouti u Chladné studny 27. 10. se zúčastnilo na 150 lidí z celého kraje. Zpráva o této pouti 
byla i v Noevinách. Díky za společnou modlitbu za rodiny i za náš národ.

ohlédnutí



cílie. V reakci na tuto metaforu Albert, jenž ro-

zeznal mimořádný talent svého mladšího spo-

lubratra, prohlásil, že jeho bučení bude brzy 

slyšet po celém světě. A nemýlil se. Začátkem 

50. let se Tomáš vrátil do Paříže, kde vyučoval 

teologii na univerzitě, později též i v Římě, Pa-

říži, Neapoli a dalších městech, psal díla, která 

udivovala současníky, a intenzivně se věnoval 

i  kázáním, jež byla určena odborníkům i  lai-

kům. Jeho pracovní nasazení a  nadání fasci-

novalo – uvádí se, že byl schopen diktovat své 

myšlenky čtyřem písařům současně, a  jeho 

intelekt a schopnost koncentrace a mu umož-

nily zvládnout za jeden lidský život to, na co 

by jiní potřebovali životů několik. Svým dílem 

se zařadil do vrcholného období scholastiky, 

proudu teologicko -fi lozofi ckého bádání usilu-

jícího vysvětlit náboženské pravdy rozumově; 

jeho názory, v nichž využil impulzů díla Aris-

totelova a  které vycházejí z  pozorného na-

slouchání Božímu slovu, tvoří ucelený systém 

(tomismus) a staly se ofi ciální fi lozofi í katolic-

ké církve. Vrcholy jeho díla jsou Suma proti 

pohanům (1270–1273, česky 1992-93 v Matici 

cyrilometodějské) a především rozsáhlá (a ne-

dokončená) Teologická suma v  pěti svazcích 

(1265–1274, r. 2003 vyšel český přetisk překla-

du z let 1937-40 v nakl. Krystal; na internetu je 

i elektronická verze). Sumu Tomáš koncipoval 

jako shrnující dílo pro studenty na počátku 

studia teologie. Jde o rozsáhlé zamyšlení nad 

všemi stěžejními principy a  jevy křesťanství. 

Hlavním tématem je Bůh, zkoumaný ve své 

podstatě, počátek a cíl všeho snažení a smě-

řování, k němuž přicházíme skrze Krista, jenž 

je vzorem života, a  to života aktivního: „Ak-

tivní život, kterým člověk v  kázání a  výuce 

sděluje druhým pravdy, jež spatřil v  rozjímá-

ní, je dokonalejší než život, v němž se pouze 

rozjímá, neboť předpokládá nadbytek kon-

templace. A  tak i  Kristus si zvolil tento druh 

života.“ Suma zůstala nedokončena; uvádí se, 

že Tomáš odmítl pokračovat v psaní po mys-

tickém zážitku, v němž spatřil velikost Božího 

království, a prohlásil, že vše, co napsal, je pro-

ti tomu jen prázdná sláma. Andělský učitel, 

jak mu také přezdívali, zemřel r. 1274 během 

cesty na ekumenický koncil v Lyonu; pohřben 

je v  jihofrancouzském Toulouse. Kanonizo-

ván byl r. 1323 papežem Janem XII., učitelem 

církve byl prohlášen r. 1567. O Tomášovi psali 

např.  G. K. Chesterton (naposledy česky OP 

Krystal 1993) a J. Pieper (Vyšehrad 1999).

Miroslav Jaroščák
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intence prosinec
1. Ne 9.00 Za živou i + rodinu Žůrkovu, Janečkovu a Štachovu a za duše v očistci

2. Po 6.45 Za dar zdraví pro rodiče a celou rodinu Hořelkovu

4. St 6.45 Za nemocnou osobu a za duše v očistci

5. Čt 17.30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

6. Pá 17.30
Za živou a + rodinu Gruntovu, Žilinskou a Pritchardovu s prosbou o ochranu Panny Marie

a za duše v očistci

7. So 17.30
Na poděkování za děti, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

pro rodinu Ševčíkovu, Žabkovu, Vyoralovu, Krajčovu a za duše v očistci

8. Ne 9.00 Za + Marii a Karla Glűckovy, jejich syny Karla, Zdeňka a Ladislava

9. Po 17.30
Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Za živé i + členy společenství živého růžence

11. St 6.45 Za manžela s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

12. Čt 17.30 Za živou i + rodinu Kořenkovu a Konvalinovu

13. Pá 17.30 Za živou a + rodinu Horovu, Mikulaštíkovu a za duše v očistci

14. So 17.30 Na poděkování za 70 let života a 45 let manželství a za duše v očistci

15. Ne 9.00 Za + staříčky Františku a Františka Žůrkovy, jejich děti a za duše v očistci

16. Po 6.45 Za + v rodinách a za duše v očistci

18. St 6.45 Za + Františka Brázdila, rodiče z obou stran a za živou rodinu

19. Čt 17.30 Za + rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy a za živou i + rodinu

20. Pá 17.30 Za + rodinu Daňkovu

21. So 17.30 Za nemocnou osobu a za duše v očistci

22. Ne 9.00 Za + rodinu Janečkovu, Klemšovu a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

23. Po 6.45 Za + P. Rudolfa Adámka, P. Františka Hnilu a P. Jana Kutáče

24. Út
15.00

ŠTĚDRÝ DEN

Za děti a jejich rodiny

22.00 Za farníky a město Vizovice

25. St 9.00
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Za živé i + členy Orelské jednoty Vizovice

26. Čt 9.00
Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Za + staříčky Oškerovy, jejich dceru Hedviku a manžela a za živou rodinu

27. Pá 17.30
Svátek SVATÉHO JANA

Na poděkování za přijatá dobrodiní, za všechny dobrodince a ty, kterým jsme slíbili naši modlitbu

28. So 17.30
Svátek SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ - mučedníků

Za živou a + rodinu Váňovu, Hrubou, Drahomíru Hiessovou a za duše v očistci

29. Ne 9.00
Svátek SVATÉ RODINY

Za rodiny naší farnosti

30. Po 17.30 Za + Jana Baluska, živou i + rodinu a za duše v očistci

31. Út 9.00 Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2019


