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úvodník

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
Být rodinou se učíme každý den. V evangeliu vidíme, že ani ve Svaté rodině nejde všechno dobře:
objevují se nečekané problémy, trápení, utrpení.
Svatá rodina, jak ji vidíme na svatých obrázcích,
neexistuje.
Marie a Josef ztratili Ježíše a úzkostlivě ho hledali,
aby ho našli až po třech dnech. Když pak sedí mezi
učiteli v chrámě a odpovídá, že se musí věnovat
záležitostem svého Otce, nechápou to. Potřebují
čas, aby svého syna poznali.
Stejné je to i pro nás: každý den se v rodině musíme učit naslouchat jeden druhému a vzájemně
se chápat, jít společně, čelit konfliktům a těžkostem. To je každodenní výzva, kterou lze získat
správným přístupem, drobnými pozornostmi,
jednoduchými gesty, péčí o detaily našich vztahů.
Také nám velmi pomáhá mluvit v rodině, mluvit
u stolu, dialog mezi rodiči a dětmi, dialog mezi

sourozenci, pomáhá nám to žít tento rodinný kořen, který pochází od prarodičů.
(Z Františkovy promluvy na slavnost Svaté rodiny)
Každý rok v týdnu sv. Valentýna (14. 2.) se slaví
Národní týden manželství. Je příležitostí pro
všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn
je synonymem romantiky a týden manželství
se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by
v manželství neměly chybět.
Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto
týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové
si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny
rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí
slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství

není samozřejmost. Nechte se inspirovat, jak
ze svého dobrého manželství udělat ještě
lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu

vytratilo.
Více na http://www.tydenmanzelstvi.cz
a https://vizovice.dcpr.cz

oznámení
ÚNOR
ve středu 2. února na svátek Uvedení Páně
do chrámu bude mše svatá v 18:00. Při mši
svaté bude představení dětí připravujících se
na 1. svaté přijímání.
čtvrtek 3. února je dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl
ve svých modlitbách.
 na první pátek 4. února bude příležitost
ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
od 14. do 18. února bude P. Vít na duchovních cvičeních. Z toho důvodu nebude v pondělí a ve čtvrtek večerní mše sv.
v sobotu 19. února se uskuteční Děkanátní
florbalový turnaj v Kašavě. Podrobnosti na plakátku.
v neděli 20. února se koná pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 neděli 27. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.

FARNÍ LETNÍ TÁBOR
Upozorňujeme rodiče, že došlo ke změně termínu farního letního tábora. Tábor
proběhne 30. 7.–6. 8. 2022, tedy o týden
dříve, než bylo původně avizováno.
Důvodem je kolize původního termínu
s farní poutí a také Celostátním setkáním
mládeže v Hradci Králové, kterého se takto budou moci vedoucí a starší táborníci zúčastnit.
CENTRUM PRO RODINU
Tříkrálová sbírka 2022
Každá koruna pomáhá
Tříkrálová sbírka ve Vizovicích proběhla 8. ledna 2022.

BŘEZEN
 v sobotu 5. března zveme všechny farníky na postní duchovní obnovu s P. Karlem Skočovským, Ph.D., Th.D., rodákem ze Slušovic, která bude probíhat v sále Komunitního centra
ve Vizovicích. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
SYNODA 2021 – 2023
V naší farnosti se doposud přihlásilo 5 synodních skupinek.
Každá z nich se do konce února, kdy končí diecézní fáze synody, setká 2 - 3x nad tématem, které si zvolila. Stále je možnost synodní skupinu 5 - 8 osob
vytvořit.
farní zpravodaj / únor 2022

Foto: Jiří Oškera

Už od ranních hodin se ulicemi Vizovic nesla
známá koleda My tři králové, jdeme k vám…,
králové označovali dveře domů symbolem
C+M+B+2022. „Lidé byli milí, kromě peněz do
kasičky jsme dostali i cukroví,“ sdíleli koledníci a oči jim zářily. Byli hodně prokřehlí, ale plni
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dojmů, které si sdělovali při čaji a párku v Komunitním centru, kde jsme měli zázemí. Sbírka ve Vizovicích vynesla 166 223 Kč. Poděkování patří koledníkům ve 23 skupinkách (i jejich
rodičům) a vedoucím skupinek. Samozřejmě
také všem lidem, kteří koledníky přijali a obdarovali je. Pro další informace o Tříkrálové sbírce na Zlínsku najdete na odkaze: https://www.
zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/
Spolu s králi vinšujeme štěstí, zdraví a pokoj
svatý v tomto roce.
Hana Radoňová,
Centrum pro rodinu Vizovice z.s.
Národní týden manželství 14. – 20. 2. 2022
Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit…
Letošní motto Národního týdne manželství
Ztráty a nálezy nese
mnoho významů. Věříme, že se společně necháme inspirovat například při krátké procházce přírodou.
Na tuto cestu manželů Vás zveme v týdnu
od 14. do 20. února. Podrobnosti budou
na plakátku pod věží, v ohláškách, na Fb
a na webu www.vizovice.dcpr.cz

Klubík
V měsíci únoru rádi uvítáme maminky s dětmi ve čtvrtečním Klubíku v Komunitním centru v čase 9-11:00. Podrobný program na plakátku pod věží, u fary a na Fb.
Herna bude otevřena v pondělí 15-17:00,
ve středu 8:30-11:00 a ve čtvrtek 9-11:00. Prosíme o dodržování platných hygienických
nařízení.
ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
PRO ROK 2022 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ
SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM
(APOŠTOLÁTU MODLITBY)
ÚNOR
Úmysl papeže
Za řeholnice a zasvěcené ženy
Modleme se za řeholnice a zasvěcené
ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby.
Národní úmysl
Za zimní olympijské hry
Modleme se, aby konání zimních olympijských her přispělo ke skutečnému rozvoji
lidských práv v Číně.

blahoprání
16. února slaví své 66. narozeniny
otec pomocný biskup Mons. Antonín Basler
(1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)
16. února slaví své 40. narozeniny
P. Ing. Marek Mikulaštík, FSCB
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.
Farní zpravodaj, ročník XI, číslo 2, únor 2022. 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
březnového čísla je 16. února 2022. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence únor
Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

2.

St

18.00

3.

Čt

17.30

Za uzdravení malé Magdalenky a za Boží požehnání
pro rodinu Konvičnou

4.

Pá

17.30

Za † Annu Žůrkovou, jejího manžela Aloise, jejich rodiče
a za živou rodinu

5.

So

17.30

Za farníky a za živé i † členy společenství živého růžence

6.

Ne 9.00

Za † rodiče Mohylovy, sestru Blaženu, prarodiče
a za živou rodinu Mohylovu

7.

Po 17.30

Za † rodinu Outratovu, Františákovu, Hlavičkovu a za živou rodinu

10.

Čt

17.30

Za † syna Martinka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

11.

Pá

17.30

Za † Jana Mikulaštíka, živou i † rodinu Mikulaštíkovu
a za duše v očistci

12.

So

17.30

Za † Zdeňka Glűcka, živou a † rodinu Glűckovu a Hubáčkovu

13.

Ne 9.00

Za † rodinu Kuželovu, Ludmilu a Františka Andersovy
a za duše v očistci

14.

Po 17.30

Mše svatá nebude sloužena

17.

Čt

17.30

Mše svatá nebude sloužena

18.

Pá

17.30

Za † Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, jejich dceru a zetě Olšarovy

19.

So

17.30

Za † sestru Marii, bratra Františka, rodiče Lysákovy
a za živou rodinu

20.

Ne 9.00

Za † Marii a Josefa Jaroščákovy s prosbou o Boží požehnání
a dar víry pro celou rodinu

21.

Po 17.30

Za † rodiče Špaňhelovy, Františku Foretovou, rodinu Divínovu
a Rychlíkovu

24.

Čt

17.30

Za živou a † rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

25.

Pá

17.30

Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání

26.

So

17.30

Za † rodiče Hlavenkovy, děti, manžela, živou rodinu, dar zdraví,
ochranu Panny Marie a za duše v očistci

27.

Ne 9.00

Za živou a † rodinu Kůrkovu a Svobodovu

28.

Po 17.30

Za živou a † rodinu Baluskovu s prosbou o ochranu Panny Marie
a za duše v očistci

Za všechny ženy farnosti

