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úvodník
MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC
Papež František si přeje, aby se v celém světě
slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc.
Připomeneme si tak 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud tehdejšího papeže
Benedikta XV., kterým chtěl dát po zničující
1. světové válce nový impuls misijnímu úkolu
hlásat evangelium. Sami dnes cítíme, že je potřeba se rozhodnout. Buď se nechá křesťan
unášet životem a tímto světem jako leklá ryba,
nebo se rozhodne plout proti proudu a zůstane na živu – ve víře, v naději, v lásce Kristově.
„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě
a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes
navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem
Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí,
že se s ním chce setkat a že ho bude každý den
bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká,
protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo
vyloučen“. Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši,
objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci
Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil
svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě!“ apeluje
na nás papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium.
Aby měl křesťan světu co nabídnout, musí sám
umět načerpat. Kéž by nás zaplavila touha
po Kristu, abychom ho přijali a snažili se

Oficiální modlitba Pokřtění a poslaní
vydaná u příležitosti Mimořádného
misijního měsíce října 2019
Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých, pověřil své
následovníky „jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš, že skrze svůj křest
máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky
evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku a milosrdenství
Ježíše Krista, který žije a kraluje v jednotě
Ducha svatého po všechny věky věků.
Amen.
ěh s druhými
d hý podělit.
děl Modleme
dl
o Něho
se za papeže Františka. Modleme se za naši farnost,
aby v ní žili křesťané nadšení pro Boží věci.
P. Vít

oznámení
ZÁŘÍ
v neděli 1. září budou při mši svaté dětem
požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je,
děti, přinést!
 na první pátek 6. září bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin. Dopoledne návštěva nemocných.
 v neděli 15. září bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v sobotu 28. září bude slavnost sv. Václava,
mučedníka, hlavního patrona českého národa doporučený svátek - mše sv. bude v 17:30.
 v sobotu 28. září se uskuteční farní pouť
na Turzovku (SR). Odjezd v 7:00 – Masarykovo
nám. Vizovice; cena: dospělí 150 Kč; děti zdarma. Program: 11:00 mše sv.; prohlídka poutního
místa a Křížová cesta.

Klub maminek
Klub maminek se poprvé sejde ve čtvrtek
19. září v době 9-11h a pak dále každý čtvrtek
v měsíci v herně, popř. prostorách Komunitního centra Vizovice. Vstup je bezplatný. Více info
vždy na plakátku.
Tvořivá dílnička
je určena pro děti předškolního a mladšího
školního věku. Vyrábíme z různých materiálů (přírodnin, papíru, látky), používáme různé
techniky pro vytváření našich výrobků. Vyrábění střídáme s vařením a pečením jednoduchých
receptů. Začínáme 18. září v 15:30-16:30. Cena
za pololetí je 200 Kč / dítě. Přihlášku najdete
na webu Centra pro rodinu Vizovice z.s.
Modlitby matek
Ve středu v 8:30 se v Komunitním centru schází
seniorky k Modlitbě matek.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Blíží se začátek nového školního roku a s ním
i možnost přihlásit dítě do náboženství. Pokud jste tak ještě neučinili, přihláška je ke stažení na internetových stránkách farnosti. Odevzdejte ji prosím co nejdříve do sakristie nebo
do schránky na faře. Rozvrh hodin náboženství
bude k dispozici během prvního školního týdne na nástěnce pro děti pod věží kostela.
CENTRUM PRO RODINU
VIZOVICE
V novém školním roce 2019-20
nabízíme opět otevřenou hernu, Klub maminek, tvořivou
dílničku a bazárky.
Herna
Herna pro maminky s dětmi bude v letošním šk.
roce – v pracovní dny otevřena v pondělí 15-17,
ve středu 9-11 a 15-17 hodin. Vstup je bezplatný. Začínáme 2. září.
farní zpravodaj / září 2019

Letní prázdninové dny
Letní prázdninové dny pro děti letos měly 3 turnusy. Na 70 dětí si užilo programu, který společně připravili ochotní vedoucí Alenka, Lukáš, Verča, Míša, Madlenka, Simča, Marek, Petr.
V prvním týdnu jsme navštívili Luhačovice,
Laser game, zámek. Ve druhém týdnu jsme
za 5 dní podnikli cestu kolem světa. A to ne
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ledajakou. Plnou dobrodružství a objevů. Odměnou nám vedoucím je vždy spokojenost dětí
a jejich rodičů, a to se myslím podařilo. Dětem
se poslední den nechtělo ani domů.
Poslední týden jsme prožili v menší skupince,
která podnikla výlety, hrála hry a tvořila.
Pokud chcete vidět více, zkuste si otevřít tuto
adresu: https://cprvizovice.rajce.idnes.cz/
Letni_prazdninove_dny_Vizovice_2019
V Centru pro rodinu jsme pro Vás
Cokoli budete potřebovat, stačí se zastavit.
V pondělí 15-17 h jsme v kanceláři v Komunitním centru k zastižení osobně. Nebo napište na:
cprvizovice@ado.cz. Jsme i na fb cpr vizovice.
Těšíme se na viděnou. Za CpR Hana Radoňová
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby učitelé a vychovatelé předávali žákům a studentům nejen vědomosti, ale
i mravní a duchovní hodnoty.
OREL
V sobotu 7. září srdečně zveme všechny rodiny na župní pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení školního roku k Panně Marii

Provodovské. V 11 hodin zde bude sloužena
mše sv., po níž bude následovat křížová cesta a program pro děti. Účastníci si také budou
moci opéct špekáčky z vlastních zásob. Pojďme si společně vyprosit potřebné milosti a dary
do nového školního roku! Pokud byste se chtěli
přidat ke společnému putování, můžete se přihlásit u Alžběty Doležalové.
Orel župa Velehradská vypravuje 28. 9. autobus
na Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi.
Více informací najdete v orelské nástěnce.
Od září budeme v Orle opět pokračovat v našich pravidelných aktivitách:
TRÉNINKY FLORBALU
PRO VŠECHNY GENERACE
Od pondělí 9. září začínáme s florbalovými tréninky, které budou probíhat dle tabulky níže.
Čas tréninků a jméno trenéra přípravky bude
upřesněno – informace na webu a facebooku.
V novém školním roce nás budou reprezentovat v Orelské florbalové lize týmy mladších žáků, dorostenců (společný tým se staršími žáky) a mužů. Přihlášení pro nové zájemce
o florbal bude probíhat vždy na prvních trénincích dané kategorie až do vyčerpání kapacity.

Tréninky florbalu od 9. září 2019
Kategorie

Den a čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční
poplatek

Přípravka
2011 a mladší

Bude
upřesněno

Orlovna
(za kostelem)

Bude
upřesněno

15

300 Kč

Mladší žáci
2007 - 2010

Středa
15:50 – 17:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej Štach

20

500 Kč

Starší žáci
2005 - 2006
Dorostenci
2003 - 2004

Pondělí
17:50 – 19:30

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Lukáš Oškera

20

600 Kč

Mužská kategorie
(junioři, muži)
2002 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří Oborský

20

650 Kč
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – ORLÍČEK
se bude scházet ve dvou skupinách:
1) Orlíček – děti ve věku 1 – 3 let se svými rodiči – každou středu od 9:00 na orlovně. Pomocí
písniček a říkanek se zde děti učí základním pohybovým dovednostem, pomocí netradičních
pomůcek procvičují jemnou motoriku. Nechybí
překážková dráha a cvičení s padákem.
2) Orlíček předškoláček – děti ve věku 3 –
6 let se svými rodiči – den a čas bude upřesněn.
Náplní setkání je vždy rozběhání formou honičky, rozcvička a poté pohybové a míčové hry inspirované biblickými příběhy.

Zájemci o cvičení v Orlíčku se mohou co nejdříve přihlásit Alžbětě Doležalové (na e-mail:
alz.dolezalova@seznam.cz, tel. 607 720 109).
Kapacita skupinek je omezena.
Těšíme se na setkání se všemi dětmi a jejich rodiči, rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády!
Cvičit začínáme v týdnu od 9. září!
VOLEJBAL
Od 11. září hrajeme opět v tělocvičně ZŠ Vizovice (Nová škola). Těšíme se na vás každou středu od 20 hodin. Cena: pracující 50 Kč, studenti 30 Kč. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily.

2. září slaví 84. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa
(od 9. 7. 1994 trvalý jáhen v Bratřejově)
3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia
(pastorační praxe1992/93)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

ohlédnutí

V týdnu od 3. do 10. srpna se ve Vidči konal farní dětský tábor. Na článek o této akci se můžete těšit v říjnovém
čísle Farního zpravodaje.
farní zpravodaj / září 2019

/4

6. července slavil svou primiční mši svatou vizovický rodák p. Marek Mikulaštík. Vyprošujme mu do jeho služby
hodně sil, vytrvalosti a Boží požehnání. Foto: František Chromčák.
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V neděli 21. července se konal druhý Večer chval nad městem u kříže na Šibenicích na ulici Krňovské. Tentokrát
byl inspirací citát „Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“ (Kol 2,16). Foto: Petr Klemš.

svetec mesíce
 JERONÝM (mnich, kněz, patron teologů,
učenců, studentů a překladatelů, svátek
30. září)
Jeroným (původním jménem Sophronius Eusebius Hieronymus) sice nebyl nikdy prohlášen
za svatého, ale je řazen (jako sv. Ambrož,
sv. Řehoř Veliký a sv. Augustin) k západním církevním otcům (= jejich svědectví má
mimořádný význam pro víru). Současně patří
od r. 1298 k učitelům církve; ti jsou dáváni
za vzor ostatním křesťanům. Narodil se kolem
r. 340 ve Stridonu (dnes už neexistuje) zřejmě
na území dnešní Bosny či Slovinska. Je téměř
jisté, že pocházel z křesťanské rodiny, nejprve
ho vzdělával otec, pak ještě jako chlapec odešel
na studia do Říma. Tam byl i pokřtěn (kolem
farní zpravodaj / září 2019

r. 366) a studoval s velkým úspěchem rétoriku,
latinu a řečtinu.
Po studiích zamířil do německého Trevíru, kde
ho uchvátilo mnišství, následovaly tři roky
v italské Aquileii; zde okusil asketický život
v komunitě Blažených; po rozpadu společenství
se vydal do Palestiny. Cestu mu ale zkomplikovala těžká nemoc a ve snu ho vyplísnil
Bůh za to, že spíše než Krista následuje Cicera.
Jeroným činil pokání a několik let žil v naprostém odloučení od lidí u Aleppa v Sýrii, kde se
naučil hebrejsky. Stesk po Římě ho přiměl
k návratu; zpáteční cesta měla dva důležité
momenty: v Anchiochii byl vysvěcen za kněze,
v Konstantinopoli pak studoval pod vedením
vynikajícího teologa (a učitele církve) Řehoře
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Naziánského (asi 320-389), překládal a začal
psát komentáře k Bibli. Do Říma dorazil r. 382
a stal se tajemníkem papeže Damasa I., který si
velmi cenil Jeronýmových výjimečných kvalit
jako učence a překladatele. Proto ho pověřil,
aby přezkoumal a opravil starší biblické latinské
texty (Vetus Latina), u nichž nebyla jistota, jak

adekvátně tlumočí slovo Boží. Damasova smrt
r. 384 zasáhla do Jeronýmova života výrazným
způsobem. J. Gelmi v knize Papežové (Mladá
fronta 1994) k tomu uvádí: „Zjevná papežova
přízeň a styky s římskou společností učinily z Jeronýma velmi vlivného muže. Je proto pochopitelné, že se cítil hoden stát se Damasovým
nástupcem.“ Zvolen však nebyl, důvodem byla
jeho výbušná povaha a sarkastické komentáře,
kterými si udělal četné nepřátele. Navíc byl
obviněn, že jeho styky s některými zbožnými

vdovami, jež duchovně vedl, jsou nepřiměřené,
a tak se s nimi r. 385 znechucený a zahořklý vydal do Betléma, kde založili mužský (Jeroným)
i ženský klášter (vdova Paula). Kristovo rodiště
už neopustil a práce na nové latinské verzi Bible
(zvané Vulgata) mu trvala až do r. 405, tedy více
než 20 let. Aby byl text co nejvěrnější, vycházel
především z původních jazyků, tj. hebrejštiny,
případně aramejštiny, nikoli z pozdějšího
řeckého překladu. To platí o Starém zákoně,
kde bývá jeho práce hodnocena jako překlad.
U Nového zákona, psaného původně řecky, šlo
převážně o opravenou verzi staršího latinského
textu. Badatelé jistě v budoucnu zpřesní dosavadní zjištění, skutečností ale zůstává, že Vulgata se stala od poloviny 16. stol. závazným latinským textem Bible a že její klementinská verze
sloužila až do r. 1979, kdy ji na podnět papeže
Pavla VI. nahradila tzv. Neovulgáta.
Prací na bibli Jeronýmova překladatelská a badatelská činnost neskončila. Aktivně pracoval až
do pozdního věku – dochovala se četná korespondence (byl v kontaktu např. se sv. Augustinem), učil, vytvořil řadu dalších překladů,
z nichž nejznámější jsou Eusebiovy Obecné
dějiny, a napsal velký počet komentářů k biblickým knihám, polemiky i historická díla.
A nejen to. Patřil k těm, kdo „dal klášternímu
životu na Západě důležité impulzy a připravil
mu cestu“ (Rok se svatými). Zemřel r. 420
a byl pohřben v klášteře, který sám založil.
Ve 13. století byly jeho ostatky přeneseny
do Říma, kde spočívají v bazilice Panny Marie Větší. Jeronýmovo jméno každoročně
připomíná i Jednota tlumočníků a překladatelů;
tzv. Jeronýmovy dny se zabývají problematikou
překladu a překladatelství.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 9, září 2019. 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
říjnového čísla je 18. září 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence zárí
1.

Ne

9.00

Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

2.

Po

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

5.

Čt

17.30 Za + manžele Florjančičovy, zetě, rodiče a sourozence z obou stran

6.

Pá

17.30 Za + Jiřího Hanulíka, Ladislava Mikulčíka a za živou rodinu

7.

So

17.30 Za + Marii Meluzínovou a Boží požehnání pro celou rodinu

8.

Ne

9.00

9.

Po

17.30 Za živou i + rodinu Žůrkovu, Smýkalovu, Hlavičkovu a Tůmovu

12.

Čt

17.30 Za + rodiče Hegedušovy a Hábovy a za živou rodinu

13.

Pá

17.30 Za živou a + rodinu Burgetovu

Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE
Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
14.

So

17.30 Za + Marii a Josefa Hábovy, dceru Karlu Řezníčkovou, zetě,
rodiče a za živou rodinu

15.

Ne

9.00

16.

Po

17.30 Za živou a + rodinu Rušarovu a Svačinovu

19.

Čt

17.30 Za živou a + rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

20.

Pá

17.30

21.

So

Svátek SVATÉHO MATOUŠE
17.30 Za + Marii a Františka Hlavenkovy, děti, manžela, ochranu Panny Marie,
dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci

22.

Ne

9.00

23.

Po

17.30 Za živou a + rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu a za duše v očistci

26.

Čt

17.30 Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

27.

Pá

17.30

28.

So

Slavnost SVATÉHO VÁCLAVA
17.30 Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, Aloise Rosíka, Josefa Poláka,
Cecílii Březíkovou a za živou rodinu

29.

Ne

9.00

30.

Po

17.30 Na poděkování za dar svátosti manželství a za duše v očistci

Na poděkování Pánu Bohu za 30 let společného života a za Boží ochranu
do dalších let pro celou rodinu

Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu, Boží ochranu pro živou rodinu
a za duše v očistci

Za + Jozefa Turičíka, rodiče z obou stran a za živou rodinu Turičíkovu,
Halovu a Fanturovu

Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence
a za živou rodinu

Svátek SVATÝCH MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syny Františka a za živou i + rodinu

