
ADVENT – DOBA BDĚLOSTI

Bdělost znamená pozornost. Zastavme se u to-

hoto důležitého aspektu křesťanského života. 

Z Kristových slov vidíme, že bdělost je spojena 

s  pozorností: buďte pozorní, bděte, nenechte 

se rozptylovat! Bdělost znamená toto: nedo-

pusť, aby tvé srdce zlenivělo a  tvůj duchovní 

život změkl v průměrnost. Buďte opatrní, pro-

tože můžete být spícími křesťany – a my víme: je 

mnoho spících křesťanů, křesťanů umrtvených 

duchovním světáctvím – křesťanů bez duchov-

ních podnětů, bez zápalu v modlitbě – modlí se 

jako papoušci – bez nadšení pro misii, bez nad-

šení pro evangelium. Křesťané, kteří se stále dí-

vají dovnitř a nedokážou se dívat na obzor. A to 

vede k podřimování: k pokračování ve věcech ze 

setrvačnosti, k upadnutí do apatie, lhostejnosti 

ke všemu kromě toho, co nám vyhovuje. A  je 

to smutný život, takhle žít… není v něm žádné 

štěstí. Skutečnost je však něco zcela jiného. Mu-

síme být bdělí, abychom své dny nepřežívali 

ze zvyku, abychom nebyli zatíženi – říká Ježíš – 

břemeny života. A břemena života nás tíží.

Kniha Přísloví říká: „Chraň své srdce, neboť 

z něj vychází život“ (Př 4,23). Střežit své srdce, 

to znamená být bdělý, bdít, hlídat! Buďte bdělí, 

chraňte své srdce!

V adventu si zvykněte říkat například: „Přijď, Pane 

Ježíši“. Jen to, ale řekněte to: „Přijď, Pane Ježíši“. 

Tento čas přípravy na Vánoce je krásný: myslíme 

na jesličky, myslíme na Vánoce a ze srdce říkáme: 

„Přijď, Pane Ježíši, přijď“. Opakujme tuto mod-

litbu po celý den a naše srdce zůstanou bdělá!

Z promluvy papeže Františka

o první adventní neděli 2021

úvodník

prosinec A. D. 2022
ročník XI, číslo 12

leden A. D. 2023
ročník XII, číslo 1
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PROSINEC 2022

v neděli 27. listopadu vstoupíme do nové-

ho církevního roku. V tomto roce budeme v ne-

děli číst texty dle liturgického roku A.

 čtvrtek 1.  prosince je v  naší diecézi dnem 

modliteb za kněžská povolání. Pamatujme 

na tento úmysl ve svých modlitbách.

na první pátek 2. prosince bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.

v pátek 2. prosince v 18:45 bude v sále ko-

munitního centra setkání biřmovanců.

 v  sobotu 3.  prosince vás v  15:00 srdečně 

zveme na Adventní zastavení s hudbou a zpě-

vem, které se uskuteční v  kostele sv. Vavřince 

ve Vizovicích.

v neděli 4. prosince po mši sv. navštíví děti 

v kostele svatý Mikuláš.

v neděli 4. prosince jste zváni na Adventní 

benefi ční koncert, který se uskuteční v kostele 

sv. Vavřince ve Vizovicích v  16  hodin. Vystou-

pí komorní pěvecký sbor z  Kroměříže a  výtě-

žek bude věnován na podporu sedmiletého 

Oliverka z Vizovic trpícího dětskou mozkovou 

obrnou.

v pátek 9. prosince v 18:45 bude v sále ko-

munitního centra setkání biřmovanců.

v sobotu 10. prosince v 9 hodin bude brigá-

da - vánoční úklid kostela. 

v neděli 18. prosince bude pravidelná sbír-

ka na opravy.

 v  neděli 18.  prosince bude příležitost 

k  předvánoční sv.  smíření od 16 do 17:30 (cizí 

zpovědníci).

kostel bude otevřený k prohlídce „Betléma“ 

v  neděli 25.  12. v  čase 14:00–17:00. V  pondě-

lí 26. 12. v čase 14:00–16:00. Kdo může zajistit 

hlídání kostela, ať se zapíše na připravený papír 

pod věží kostela.

v pondělí 26. prosince jste v 16 hodin zváni 

na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁ-

ŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.

v sobotu 31. prosince poděkujeme při mši 

svaté v 9:00 za uplynulý rok 2022.

v sobotu 31. prosince jste zváni na farní sil-

vestr na orlovně.

oznámení

RORÁTY V ADVENTNÍ DOBĚ

V adventu v pondělí a ve středu v 6:45 
bude v kostele rorátní mše svatá jen za svi-
tu lucerniček a svíček. Nebude chybět pří-
běh pro děti. Poté snídaně na faře. Mladší 
děti můžeme do školy doprovodit.
V pátek budou roráty v 17:30
(před mší sv.).
První roráty jsou už 28. 11. 2022

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI

MODLITBY S PAPEŽEM

(APOŠTOLÁTU MODLITBY)

PROSINEC 2022

Úmysl papeže

Za organizace dobrovolníků

Modleme se, aby rozvojové a dobro-

volnické organizace nacházely osoby 

ochotné zapojit se do společného dobra 

a neustále hledat nové způsoby 

spolupráce na mezinárodní úrovni.

Národní úmysl

Za návštěvníky půlnočních

bohoslužeb

Modleme se na ty, kteří o Vánocích 

navštíví naše kostely, aby se nechali 

proniknout radostnou zvěstí.



BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Vizovice Bratřejov Jasenná

So 24. 12.
15:00
21:30

21:30 20:00

Ne 25. 12. 9:00 10:30 7:30

Po 26. 12. 9:00 10:30 7:30

So 31. 12. 9:00 10:30

13:30

kaple na

Františku

Ne 1. 1. 9:00 10:30 7:30
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HLEDÁ SE:
POMOCNÝ ADMINISTRÁTOR WEBOVÝCH 
STRÁNEK FARNOSTI

POTŘEBNÁ JE BĚŽNÁ ZNALOST MS OFFICE 
(PRÁCE S TEXTEM A OBRÁZKY) A OCHOTA 
UDRŽOVAT WEBOVÉ STRÁNKY AKTUÁLNÍ.

HLÁSIT SE MŮŽETE NA:
FARNOSTVIZOVICE@GMAIL.COM

FARNÍ SILVESTR 2022
Zveme všechny farníky na letošní farní silvestr. Po dvouleté pauze se opět sejdeme 31. 12. v 19:00 
na orlovně, kde společně prožijeme konec roku 2022 a oslavíme začátek toho nového. Letos se 
celý silvestrovský večer ponese v duchu 80. let. Vezměte své rodiny, přátele a známé, oblečte se 
do kostýmu a přijďte se pobavit a třeba i něco vyhrát v tradiční tombole.

Chtěli bychom vás poprosit o příspěvky do tomboly. Pokud máte možnost, předejte svůj dar Ve-
ronice Špaňhelové nebo Honzovi Radoňovi. Budeme moc rádi za každý příspěvek.
Rádi mezi sebou přivítáme jak stálé účastníky, tak i nové tváře. Těšíme se na vás! Více informací 
se dozvíte již brzy v ohláškách.
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LEDEN 2023

v neděli 1. ledna je slavnost Matky Boží, Pan-

ny Marie. Je to zasvěcený svátek a také Světový 

den modliteb za mír. Mše svatá bude v 9 hodin.

čtvrtek 5. ledna je v naší diecézi dnem mod-

liteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento 

úmysl ve svých modlitbách.

 pátek 6.  ledna je Slavnost Zjevení Páně  – 

Tří králů  – doporučený zasvěcený svátek. Při 

mši svaté v  17:30 bude žehnání vody, křídy 

a kadidla.

na první pátek 6. ledna nebude adorace.

v sobotu 7. ledna proběhne Tříkrálová sbír-

ka v našem městě a okolí.

v neděli 8. ledna zakončíme oslavou svátku 

Křtu Páně dobu vánoční.

v neděli 15. ledna bude pra-

videlná sbírka na potřeby far-

nosti.

 od 18.  ledna do 25.  led-

na je Týden modliteb za jed-

notu křesťanů. Po celé období 

na to pamatujme při společných 

i  soukromých modlitbách. Eku-

menické bohoslužby se usku-

teční 18. ledna v 18:00 v Jasen-

né (evangelický sbor) a 25. ledna 

v 18:00 ve Vizovicích v kostele 

sv. Vavřince.

CENTRUM PRO RODINU

Letos neobvykle v  sobotu 

3. prosince zveme na Advent-

ní zastavení s  hudbou a  zpě-

vem, kdy se rozezní v  kostele 

sv.  Vavřince ve Vizovicích v  15 

hodin různé nástroje v  podání 

dětí a  mladých muzikantů. Za-

jímavý program byl připraven 

ve spolupráci ZUŠ Zlín, poboč-

ka Vizovice, a  Centra pro rodi-

nu Vizovice. Přijďte se advent-

ně naladit.

Centrum pro rodinu se již osmým rokem zapoji-

lo do projektu sdružení Šance Olomouc (sdru-

žení rodičů dětí s  leukémií a  poruchami krve-

tvorby) http://www.vanocnihvezda.eu/

Zakoupením květiny  – vánoční růže v  ceně 

120 Kč jste mnozí přispěli na pomoc smrtelně 

nemocným dětem. Děkujeme!

Požehnaný čas adventu a Vánoc a Boží požeh-

nání do roku 2023.             

Za Cpr Hana Radoňová

Leden 2023

Tříkrálová sbírka (TKS) proběhne v  našem 

městě a okolí v sobotu 7.  ledna 2023. Sraz ko-
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ledníků bude v 7 h v komunitním centru a poté 

mše sv. s požehnáním v 7:30 v kostele.

Do 12.  prosince je třeba Charitě Zlín nahlásit 

počet skupinek a jména vedoucích, kteří budou 

ochotní koledovat. Proto prosím ochotné ve-

doucí, aby se nahlásili do 9. 12. Haně Radoňo-

vé – 604 218 211. Stalo se již tradicí, že koledu-

jeme v hojném počtu. Věřím, že tak bude i při 

TKS 2023. Předem velmi děkuji všem vedoucím, 

kteří se zapojí (ač mnozí mají zkouškové obdo-

bí). A také dětem, které roznesou Tříkrálové po-

selství do ulic našeho města i okolních vesnic.

Koncem ledna začne kurz Příprava snouben-

ců na manželství. Kurz se skládá ze 4 prorodin-

ných témat (Já a moje rodina, Komunikace, Se-

xualita, Víra). Tedy 4 večery, zpravidla čtvrtek 

18:30–20:00. Termíny upřesníme na webu Cpr. 

Prosíme snoubence, kteří plánují svatbu v roce 

2023, aby využili této nabídky.

Ohlédnutí za akcemi CPR

Klubík

Každý čtvrtek v čase 9–11 hodin probíhá v ko-

munitním centru Klubík  – Setkání maminek 

s dětmi. Maminky si v průběhu dopoledne mů-

žou dát kávu, čaj, popovídat si. Na programu 

je hraní, povídání, cvičení, tvoření, přednášky 

na různá témata. Listopadové setkání bylo 

o  nadaci Nedoklubko  – podpora maminkám 

a předčasně narozeným dětem.

Tvořivá dílnička
V  prostorách KC také probíhá v  úterý Tvořivá 
dílnička pro děti.

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI

MODLITBY S PAPEŽEM

(APOŠTOLÁTU MODLITBY)

LEDEN 2023

Úmysl papeže

Za vychovatele

Modleme se za vychovatele, aby byli 

věrohodnými svědky tím, že učí bratrství 

a ne soupeření a pomáhají zejména těm 

nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl

Za volbu prezidenta

Modleme se, aby budoucí prezident 

České republiky přispíval ke svornosti 

lidí a prosperitě naší země.

Děkujeme městu Vizovice, které fi nančním 
darem podpořilo naši činnost s dětmi v letoš-
ním roce. Díky fi nančnímu daru jsme mohli 
realizovat mnoho aktivit na příměstských tá-
borech, nakoupit materiály na tvoření a také 
dovybavit hernu pro děti v 1. patře komunit-
ního centra. Velmi si vážíme podpory města 
Vizovice a  také farnosti Vizovice, která nám 
umožňuje tyto aktivity realizovat.

Centrum pro rodinu Vizovice
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ohlédnutí

blahoprání

vzpomínáme
27. prosince 2021 zemřel P. ThDr. Stanislav Glűck

    (po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)
28. ledna by oslavil své 81. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč

     (1. 7. 2006 – 14. 7. 2012)
Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

PROSINEC 2022

15. prosince slaví své 54. narozeniny P. Mgr. Gregorz Kotynia

      (pastorační praxe 12. 8. 1992–1. 8. 1993)

LEDEN 2023

19. ledna slaví své 81. narozeniny otec emeritní biskup

      Mons. Josef Hrdlička

31. ledna slaví svátek arcibiskup pražský 

     Mons. 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.

KDO JSEM?
O víkendu 4.–6. 11. se v komunitním centru ko-
nala akce pro mladé od 15  let. Tématem bylo 
Kdo jsem? Jsem muž, jsem žena.
Sešli jsme se v pátek, bylo nás okolo 30 jak z Vi-
zovic, tak z okolí. Začali jsme večeří a seznamo-
vacími hrami.

V sobotu nás navštívily přednášející Beči a Peťa 
z Brna a Olomouce, které si pro holky přichysta-
ly workshop o tom, jak by měla vypadat ideální 
žena, lépe jsme se poznaly jak s ostatními, tak 

i každá samu sebe. Kluci měli workshop s Víťou, 
kde tvořili ideálního muže, i oni poznávali sami 
sebe více do hloubky.
Odpoledne jsme uklidili komunitní centrum. 
Pak nás čekala přednáška od našeho otce Vítka 
na téma homosexualita.
Večer jsme zpěvem doprovodili mši, potom 
jsme si zasoutěžili u hry Můj kámoš to dokáže, 
u které jsme překonali sebe samotné a někte-
ří vykročili ze své komfortní zóny. A především 
jsme se u toho všichni společně zasmáli. V ne-
děli jsme se rozloučili a po mši se vydali domů.
Děkujeme našim vedoucím Honzovi, Míši, Alen-
ce a Ondrovi a hlavně Verunce Špaňhelové, kte-
rá to všechno úžasně vymyslela a připravila.
Věřím, že to nebyl poslední podobný víkend.
Myslím si, že mluvím za všechny, kteří tento ví-
kend mohli alespoň na chvíli zažít s  námi, že 
to každého z  nás posunulo o  něco dál nejen 
ve vztahu k Bohu, ale i k sobě samotnému.

Lucka Grebeníčková
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Uzávěrka únorového čísla je 16. ledna 2023. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.

svetec mesíce
 JAN OD KŘÍŽE

(mystik, učitel církve, 
patron teologů
a básníků, svátek
14. prosince)
Jeho původní jméno 
bylo Juan de Yepes; 
tento „učitel svatosti 
a  zbožnosti“ (Pius  XI.) 
se narodil asi r.  1542 

ve Fontiveros ve Španělsku. Otec pocházel 
ze šlechtického rodu, ale kvůli své lásce, chudé 
tkadleně, se vzdal postavení a  majetku a  živil 
se tkaním. Rodinné štěstí však trvalo krátce 
a  po předčasné otcově smrti rodina upadla 
do opravdové chudoby. I  Jan, nejmladší z  dětí, 
se pokoušel pomoci jako tkadlec, ale postrádal 
potřebnou zručnost. Mnohem lépe si vedl 
při práci v  nemocnici, kde vynikal horlivostí, 
mírností a  láskou k  trpícím. Dar lásky, kterou 
dostal v rodině a kterou rozdával, tak dal nový, 
radostný smysl smutnému dětství plnému 
útrap a  odříkání. Zároveň úspěšně studoval 
v  jezuitské koleji pro sirotky; jezuitou se ale 
nestal – zájem o kontemplaci a úcta vůči Panně 
Marii ho přivedly r.  1563 do karmelitánského 
kláštera v Medině del Campo. Sliby složil r. 1564, 
následovalo studium teologie na významné 
univerzitě v Salamance, kde udivoval znalostmi 
i studijními schopnostmi. Po vysvěcení na kněze 
(1567) však začal pociťovat zklamání z uvolnění 
kázně v řádu a touha po hlubší kontemplaci ho 
přivedla k  myšlence stát se kartuziánem. Zlo-
movým momentem pro něj pak bylo setkání 
s karmelitánkou a reformátorkou Terezií z Avily. 
Ovlivnila ho natolik, že od svých plánů ustoupil 
a  rozhodl podílet se na reformě mužské větve 
karmelitánského řádu, který už v minulosti pro-
cházel krizovými momenty. Nešlo to ale hladce – 

někteří jeho spolubratři reformu odmítali; proh-
lásili ho za vzbouřence a  r.  1575 ho dokonce 
uvěznili v  Toledu v  páchnoucím zablešeném 
kamrlíku jen o chlebě a vodě. Oslabené tělo bylo 
navíc vystaveno fyzickému týrání a  stravováno 
horečkami; není proto divu, že tuto dobu později 
nazval temnou nocí; šlo nicméně o rozhodující 
fázi jeho duševního života. Krátce poté, co se mu 
po devíti měsících podařilo z  vězení uniknout, 
došlo k  oddělení reformovaných („bosých“) 
karmelitánů od nereformovaných („obutých“), 
ale Janovi to úlohu příliš neulehčilo  – po smrti 
Terezie r.  1582 spočívala veškerá tíha pro-
sazování reformy na něm a musel bojovat proti 
vysoce postaveným odpůrcům ve vlastním řádu. 
Vysílen neustálými intrikami a pronásledováním 
se nakonec stáhl do ústraní v klášteře v Ubedě, 
kde 14.  prosince r.  1591 zemřel. Jeho ostatky 
spočívají v klášteře bosých karmelitánů v Sego-
vii. Blahoslaven byl r.  1675, svatořečen 1726, 
učitelem církve byl prohlášen r.  1926. Janovo 
literární dílo je považováno (podobně jako 
dílo sv. Terezie) za jeden z vrcholů španělského 
baroka. U  nás vychází především v  Karmeli-
tánském nakladatelství; nové překlady Josefa 
Hrdličky najdeme ve výboru Dotek tvého ticha 
(Refugium 2020). Sv. Jan Pavel  II. ve své homilii 
(4. 11. 1982, Segovia) zdůraznil aktuálnost jeho 
díla a  příkladu v  [mystické] cestě za Bohem. 
Cituje přitom Janova slova z  Výstupu na horu 
Karmel: „Víra jediná je nejbližším a přiměřeným 
prostředkem, aby se duše sjednotila s Bohem… 
Protože jako je Bůh nekonečný, tak nám ho 
víra předkládá nekonečného, a jako je Bůh trojí 
a jeden, tak nám ho předkládá trojího a jednoho. 
(…) A takto se Bůh tímto jediným prostředkem 
ukazuje duši v božském světle, které přesahuje 
každý rozum. Proto čím více víry má duše, tím víc 
je sjednocena s Bohem.“                Miroslav Jaroščák



intence prosinec
1. Čt 17:30 Za živou a † rodinu Bernátovu

2. Pá 17:30 Za † rodiče Žůrkovy, jejich děti a za duše v očistci

3. So 17:30 Za † Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu

4. Ne 9:00 Za živé a † členy Orelské jednoty Vizovice

5. Po 6:45 Za † Mikuláše Angeloviče a za živou rodinu Angelovičovu

7. St 6:45 Za † Jana Duroně a duše v očistci

8. Čt 17:30
PANNA MARIA POČATÁ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Za živé a † členy společenství živého růžence

9. Pá 17:30 Za † P. Antonína Vysloužila

10. So 17:30
Na poděkování za 45 let společného života a ochranu Matky Boží

pro živou rodinu

11. Ne 9:00 Za živou a † rodinu Janečkovu a Klemšovu

12. Po 6:45 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

14. St 6:45 Za živou a † rodinu Kůrkovu

15. Čt 17:30 Za živou a † rodinu Žilinskou a Pritchardovu

16. pá 17:30 Za živou a † rodinu Horovu a Mikulaštíkovu a za duše v očistci

17. So 17:30 Za † Ladislava, děti s rodinami a za duše v očistci

18. Ne 9:00 Za Hedviku a Františka Lednické a za živou rodinu

19. Po 6:45 Za živou a † rodinu Zemanovu a Pavlišovu

21. St 6:45
Za † duchovní otce Františka Hnilu, Rudolfa Adámka,

Jana Kutáče a Stanislava Glűcka

22. Čt 17:30
Za † rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy

a za živou rodinu

23. Pá 6:45 Za rodinu Žůrkovu, Smýkalovu a Chmelinovu

24. So
15:00

ŠTĚDRÝ DEN

Za děti a jejich rodiny

21:30 Za farníky a město Vizovice

25. Ne 9:00
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Za † P. ThDr. Stanislava Glűcka

26. Po 9:00 Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Za rodinu Hrubou, Drahomíru Hiessovou, na poděkování za přijatá

dobrodiní a za duše v očistci

29. Čt 17:30
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního

jubilea s prosbou o Boží požehnání

30. Pá 17:30
Svátek SVATÉ RODINY

Za rodiny naší farnosti

31. So 9:00 Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2022


