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úvodník

BOŽÍ SLOVO SESTOUPILO Z NEBE
Děti píší Bohu. Tak zní název knihy, která zaznamenává nejroztodivnější a velmi upřímná přání
a modlitby dětí. Při jedné z nich jsem se zasmál
a zároveň zesmutněl. „Milý Ježíšku, tak na shledanou zase za rok o Vánocích. Už se na tebe moc
těším!“
Nejen děti, ale i my dospělí se můžeme jednou
v roce nechat dojmout laciným dojetím. Nechat se zavalit dárky a také tunami sentimentu,
folklóru a všemožného braku. Zahrát si jednou v roce na kladné hrdiny. Cítit se jako dobří
lidé, Novým rokem se probudit z toho krásného

snu a těšit se na další Vánoce. Nešlo by vánoční
svátky prožít jinak?
„Když hluboké ticho objímalo všechno a noc
ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné
slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako
nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě.“ (Mdr 18,14-15)
Boží Slovo sestoupilo z nebe v naprostém tichu.
Proč Kristus, to Slovo ohlášené starozákonní
knihou Moudrosti, sestoupil z nebe? Abychom
se mohli cítit jako slušní lidé? Abychom se přejedli cukroví? Abychom se dojali koledami?
Evangelium hovoří o tom, že Kristus přišel, aby
nám daroval radost. Anděl řekl pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid.“ (Lk 2,10)
Je to radost z toho, že máme Boha, který se
o nás zajímá, sestupuje k nám, sbližuje se
s námi, a nakonec se stává jedním z nás; z Boha,
který kráčí cestou, po níž jdeme i my, který
nás na ní doprovází a sdílí s námi naše bolesti,
strasti, úzkosti i naděje; Boha, který všem lidem
přináší spásu. Milosrdenství. Je přesně tím nelítostným válečníkem, který seskočí do středu země
určené k záhubě. To my jsme tím středem země,
ve kterém válčíme s životem sami a bez naděje,
pokud by nepřišel ON.
Chceš ho odmítnout? Chceš mu říct: „Počkej,
zkus to za rok?“ Jen blázen tak odpoví. My přece
nechceme být za blázny.
Radost z příchodu Spasitele,
pokoj v srdci a požehnaný rok 2021
přeje P. Vít Hlavica

oznámení
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby světlo adventu a Vánoc proniklo
do srdcí všech lidí a přiblížilo Boží lid i těm,
kteří s obtížemi hledají smysl života.
PROSINEC 2020
 příležitost k předvánoční sv. smíření bude
v neděli 20. prosince od 16 do 17:30 (cizí zpovědníci).
 tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE byl z důvodu současného stavu zrušen.
Věrní příznivci si budou moci výběr z předešlých koncertů poslechnout na záznamu. Odkaz bude zveřejněn na stránkách farnosti Vizovice a stránkách města Vizovice.
 kostel bude otevřený k prohlídce „Betléma“
v pátek 25. 12. v čase od 14:00 – 17:00. V sobotu
26. 12. v čase od 14:00 – 17:00 hodin. Kdo může
zajistit hlídání kostela, ať se zapíše na připravený papír pod věží kostela.
v neděli 27. prosince při mši svaté o svátku
Sv. Rodiny se letos nebude konat obnova manželského slibu (nic nebrání tomu, aby manželé
obnovili svůj slib soukromě).
ve čtvrtek 31. prosince poděkujeme při mši
svaté v 9:00 za uplynulý rok 2020.
BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
Čt 24. 12.
Pá 25. 12.

Vizovice Bratřejov
15:00
21:30
21:30
9:00
10:30

LEDEN 2021
v pátek 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 7. ledna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
v pátek 8. ledna bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16:30.
 v sobotu 9. ledna je plánovaná Tříkrálová sbírka v našem městě a okolí. V případě, že
aktuální podmínky umožní koledování, pak se
žehnání tříkrálovým koledníkům uskuteční při
mši svaté v 7:30. Sledujte, prosíme, aktuální informace.
v neděli 10. ledna zakončíme oslavou svátku Křtu Páně dobu vánoční.
 v neděli 17. ledna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
od pondělí 18. do pondělí 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období na to pamatujme při společných i soukromých modlitbách.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Abychom se starým rokem zanechali naše
hříchy a slabosti a v novém roce se dali
na cestu obrácení k dobrému.

Jasenná
20:00
7:30

So 26. 12.

9:00

10:30

7:30

Čt 31. 12.

9:00

10:30

13:30
kaple na
Františku

Pá 1. 1.

9:00

10:30

7:30

farní zpravodaj / prosinec 2020 / leden 2021

FARNÍ SILVESTR 2020
Vzhledem k aktuální situaci a vládním nařízením jsme se rozhodli, že se letos náš každoroční farní silvestr neuskuteční. Lépe řečeno, neuskuteční se tou formou, jakou jsme byli zvyklí.
Bohužel se nemůžeme sejít společně na Orlovně a zavzpomínat na uplynulý rok, ALE… Farní silvestr se uskuteční alespoň online formou.
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Na stránkách farnosti najdete odkaz na video,
které si budete moci během čekání na nový
rok pustit a zavzpomínat společně na silvestry z minulých let i na ten letošní trochu omezený rok. Věříme a doufáme, že se u toho také
pobavíte. Bližší informace naleznete na stránkách farnosti.
Mládež farnosti Vizovice

PASTORAČNÍ PLÁN 2021
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI
A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE 2021:
10. ledna – svátek Křtu Páně
17. února – Popeleční středa
4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
13. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
23. května – slavnost Seslání Ducha Svatého
30. května – slavnost Nejsvětější Trojice
3. června – slavnost Těla a Krve Páně
11. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
21. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále
POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ
DNY PRO FARNOST V ROCE 2021:
27. března – Arcidiecézní setkání mládeže
8. května – Setkání schol
10. května – Panna Maria Fatimská – mše
sv. v kapli na Karažijce
16. května – pouť u Chladné studny
23. května – první svaté přijímání
28. května – Noc kostelů
29. května – mše sv. v zámecké kapli
5. června – Děkanátní pouť za obnovu rodin
a duchovní povolání – Olomouc
6. června – Slavnost Těla a Krve Páně –
„Boží Tělo“
18. června – Arcidiecézní setkání dětí
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20. června – 219. výročí posvěcení kostela
23. června – Adorační den farnosti
8. srpna – poutní slavnost sv. Vavřince
28. srpna – Arcidiecézní pouť rodin – Svatý
Hostýn
28. září – pouť Orlů do Staré Boleslavi
– národní pouť
7. října – Panna Maria Růžencová – mše
sv. v kapli na Karažijce
SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ V ROCE 2021:
pravidelně každý měsíc – za farníky
pravidelně každý měsíc – za členy živého
růžence
9. 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
28. března – za mládež farnosti
1. dubna – za děti prvokomunikanty a jejich
rodiče a sourozence
9. května – za maminky
23. května – za děti prvokomunikanty a jejich
rodiče a sourozence
25. června – na poděkování za uplynulý
školní rok
27. června – za živé a zemřelé členy orelské
jednoty Vizovice
11. července – za zemřelého Mons. Jana
Kutáče
8. srpna – 9:00 – za živé a zemřelé kněze, kteří
se narodili a sloužili ve farnosti; –
15:00 - za farníky a poutníky
29. srpna – za školáky, studenty a učitele
2. listopadu – za všechny zemřelé kněze
a farníky, na které nikdo
nepamatuje
19. listopadu – za naše scholy, sbor a všechny
muzikanty
21. listopadu – za živé a zemřelé členy orelské
jednoty Vizovice
www.farnostvizovice.cz

24. prosince – 15:00– za děti a jejich rodiny;
– 22:00 – za farníky a město Vizovice
26. prosince – za rodiny naší farnosti
31. prosince – na poděkování Pánu Bohu
za uplynulý rok 2021

24. - 31. července – farní tábor na chatě
poblíž Litovle
21. - 22. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně
4. září – Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení
školního roku na Provodově

AKCE V ROCE 2021:

PŘEDEPSANÉ SBÍRKY V ROCE 2021:

9. ledna – Tříkrálová sbírka
18. - 25. ledna – Týden modliteb za jednotu
křesťanů
14. února – Výroční členská schůze Orla
17. dubna – Jarní putování
25. dubna – pouť do Pozděchova
9. května – Oslava svátku maminek
28. května – Noc kostelů
29. června – Hry bez hranic
červenec – srpen – Letní prázdninové dny
pro děti

21. února – Sbírka Haléř svatého Petra
2. - 3. dubna – Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
4. dubna – Sbírka na Kněžský seminář
v Olomouci
25. dubna – Sbírka na křesťanská média
23. května – Sbírka na církevní školy v diecézi
24. října – Sbírka na misie
14. listopadu – Sbírka na Charitu

blahoprání
PROSINEC 2020
15. prosince oslavil své 52. narozeniny
P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)
LEDEN 2021
19. ledna slaví své 79. 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.

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 79. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč
(1. 7. 2006 – 14. 7. 2012)
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

farní zpravodaj / prosinec 2020 / leden 2021
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aktuálne
OPRAVY NAŠEHO FARNÍHO
KOSTELA SV. VAVŘINCE
Dovolte mi začít jednou hádankou: Nástroj
středověkého mučení, který se zachoval až
do dnešních dnů? Nebudu vás napínat, jsou to
kostelní lavice. Právě ty se nám v letošním roce
podařilo v druhé etapě zrestaurovat. Celkový
stav jednotlivých bloků lavic je havarijní. Lavice poškodil dřevokazný hmyz, dřevokazná houba, některé části úplně chybí nebo jsou popraskané sedací plochy. Restaurování provedl pan
Bc. Zdeněk Holý, DiS., za konzultace a dohledu
NPÚ Kroměříž a Odboru památkové péče ve Vizovicích. Celkové náklady na restaurování druhé etapy činily 235 710 Kč. Z nich 135 000 Kč
bylo financováno z „Dotace fondu Zlínského
kraje“ a zbylou část 100 710 Kč zaplatila naše
farnost.

Letos začalo také restaurování hlavního oltáře,
který je rovněž v havarijním stavu. Restaurování
bylo rozděleno na několik etap, a to z důvodu
vysokých nákladů, které si farnost sama nemůže dovolit. Restaurování celého oltáře by mělo
stát cca 2 800 000 Kč. V letošním roce se v dílně
MgA. Kateřiny Čihákové-Myškové v Chlumci
nad Cidlinou restauruje náš svatostánek a so/5

chy dvou klečících andělů.
V příštím roce by se
měla tato část (v rámci druhé etapy) spolu
s oltářní mensou dokončit. Letošní náklady na restaurování
činí 411 000 Kč. Značnou část, a to 300 000 Kč, jsme získali z dotací
Ministerstva kultury. Zbylých 111 000 Kč uhradí
naše farnost. V dalších letech se bude za příznivé ekonomické situace restaurovat samotná konstrukce oltáře, další sochy a obraz sv. Vavřince.
Podařilo se také zrestaurovat pietní kříž před
kostelem za 46 000 Kč. Restaurování zajistil Mgr.
ak. soch. Martin Slovák z Veselí nad Moravou.
www.farnostvizovice.cz

Nejvíce vděčnosti cítím v souvislosti s opravou
elektroinstalace kostela. Jsem rád, že se většina farníků zapojila a svým způsobem opět nadchla pro náš kostel. Bez vaší velké obětavosti,
štědrosti a upřímného zájmu by se nic nepodařilo. Náš kostel je krásný, ale potřebuje mnohé
opravy. Není možné čekat a doufat, že se s ním
samo začne něco dít. Tak jako nám není lhostejný Bůh, nemůže nám být lhostejný ani náš kostel. Farní kostel bude vždycky vypovídat o li-

Při těchto opravách nám pomohlo svým
příspěvkem Město Vizovice a to částkou
240 000 Kč, za což všem zastupitelům patří velký dík. Farnost podala žádost o dotaci na zakoupení nových akumulačních kamen prostřednictvím MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s.
z programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského investičního fondu. Pokud všechno
dobře dopadne, měla by nám být v příštím roce
tato dotace proplacena.

dech, kteří tam chodí, modlí se a prožívají svou
víru. Ano, kostel je obrazem, zrcadlem, „výkladní skříní“ našeho vztahu k Bohu.
Nelze vyjmenovat všechny dárce, obětavé brigádníky a brigádnice, kteří bez nároku na odměnu věnovali tolik snahy. Jen za ně všechny
děkuji Bohu, protože bez nich bychom nebyli
schopni všechno zvládnout.
Finanční náklady na opravu činily: elektroinstalace 227 211 Kč; I. etapa ozvučení 89 959 Kč;
I. etapa osvětlení 41 967 Kč ; zabezpečovací zařízení 34 238 Kč; stavební práce 46 266 Kč; nová
akumulační kamna s elektrickými rozvody
299 479 Kč. Do těchto nákladů není ještě započítána výmalba oratoří, sakristie, předsíně kostela
a stejně tak pořízení nového nábytku v sakristii.

Pokud by měly být vyčísleny brigádnické hodiny všech dobrovolníků, pak finanční náklady by
byly daleko vyšší a farnost by si je nemohla dovolit. Proto ještě jednou velké díky všem.
Nevíme, co všechno nás v příštím roce čeká.
Přesto bych byl rád, abychom dále pokračovali v obnově našeho kostela. V plánu je výměna
části krovu na střeše kostela, který je napaden
dřevomorkou. Zakoupení nových reproduktorů a případně dalších prvků osvětlení. Měli bychom pokračovat v restaurování oltáře a dalšího bloku lavic. Opravit bychom měli také
náhrobek P. Antonína Vysloužila. Snad nám Pán
bude i nadále žehnat a dílo se podaří.

farní zpravodaj / prosinec 2020 / leden 2021
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ohlédnutí
Během doby pandemie koronaviru jsme se sice
nemohli scházet, ale tato situace nás nezastavila. Setkávali jsme se alespoň v online prostoru.
Uskutečnila se tak mnohá spolča nebo i Misijní
most modlitby 2020. Zvládli jsme si tímto způsobem popovídat, pomodlit se, ale třeba si i zahrát
spoustu zajímavých her.
Vizovická mládež

intence prosinec
19.

So 17.30

Na poděkování za 60 let života a za živou i † rodinu Kořenkovu
a Konvalinovu

20.

Ne 9.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Jaroščákovu, Pinkavovu a Kadlecovu

21.

Po 7.00

Za † P. Rudolfa Adámka, P. Františka Hnilu a P. Jana Kutáče

23.

St

Za † rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy
a za živou i † rodinu

24.

Čt

7.00
15.00
21.30

25.

Pá

9.00

26.

So 9.00

27.

Ne 9.00

28.

Po 17.30

31.

Čt

ŠTĚDRÝ DEN
Za děti a jejich rodiny
Za farníky a město Vizovice
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Za živé a † Bohu zasvěcené osoby
Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

9.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Svátek SVATÉ RODINY
Za rodiny naší farnosti
Svátek SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ - mučedníků
Mše sv. nebude sloužena
Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2020

Farní zpravodaj / ročník XVIII, číslo 12, prosinec 2020 / ročník X číslo 1, leden 2021. 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 únorového čísla je 18. ledna 2021. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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www.farnostvizovice.cz

intence leden
1.

Pá

9.00

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Za farníky

2.

So

17.30

Za živé i † členy společenství živého růžence

3.

Ne

9.00

Volné

4.

Po

17.30

Za † Zdenku a Františka Jiříčkovy, Tomáše Hálu s prosbou o Boží pomoc
pro živou rodinu

5.

Út

17.30

Volné

7.

Čt

17.30

Volné

8.

Pá

17.30

Za † rodiče Hlavičkovy, sourozence, syna, zetě, vnuka Martina
a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

9.

So

7.30

Za koledníky Tříkrálové sbírky

17.30

Volné
Svátek KŘTU PÁNĚ

10.

Ne

9.00

Za † rodiče Jarmilu a Josefa Žůrkovy, staříčky z obou stran
a za duše v očistci

11.

Po

17.30

Volné

14.

Čt

17.30

Za † Jana Duroně

15.

Pá

17.30

Volné

16.

So

17.30

Volné

17.

Ne

9.00

Za † rodiče Marii a Josefa Doležalovy, živou a + rodinu Doležalovu,
Vavříčkovu a Lošákovu

18.

Po

17.30

Volné

21.

Čt

17.30

Za †Antonína Pečeňu, manželku Jaroslavu, živou a † rodinu Pečeňovu,
Gilgovu, Vašíčkovu, Vackovu a za duše v očistci

22.

Pá

17.30

Za živou a † rodinu Kůrkovu

23.

So

17.30

Volné

24.

Ne

9.00

Za živou a † rodinu Janečkovu a za duše v očistci

25.

Po

17.30

Volné

28.

Čt

17.30

Volné

29.

Pá

17.30

Volné

30.

So

17.30

Za † Zdeňka Baču, rodiče a prarodiče Pekařovy

31.

Ne

9.00

Za † rodiče Trávníčkovy a Máčalíkovy, Oldřicha Kubíčka
a za Boží ochranu pro živou rodinu

