
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI A POHYBLIVÉ SVÁTKY  
8. ledna – svátek Křtu Páně  
22. února – Popeleční středa  
9. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně  
18. května – slavnost Nanebevstoupení Páně  
28. května – slavnost Seslání Ducha Svatého  
4. června – slavnost Nejsvětější Trojice  
8. června – slavnost Těla a Krve Páně  
16. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
26. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále  

 POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ DNY PRO FARNOST 
8. května – Setkání schol  
11. května – Panna Maria Fatimská – mše sv. v kapli na Karažijce  
21. května – pouť u Chladné studny  
28. května – První svaté přijímání  
27. května – mše sv. v zámecké kapli  
2. června – Noc kostelů 
11. června – slavnost Těla a Krve Páně – „Boží Tělo“ 
18. června – 221. výročí posvěcení kostela  
23. června – Adorační den farnosti  
1.–6. srpna – Světové dny mládeže (Lisabon – Portugalsko) 
13. srpna – poutní slavnost sv. Vavřince  
20. srpna – Tradiční orelská pouť – Svatý Hostýn 
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26. srpna – Arcidiecézní pouť rodin – Svatý Hostýn  
5. října – Panna Maria Růžencová – mše sv. v kapli na Karažijce 
7. října – děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání – Velehrad 
25. listopadu – setkání mládeže v děkanátech 

 SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ 
pravidelně každý měsíc – za farníky  
pravidelně každý měsíc – za členy živého růžence  
7. ledna – za koledníky Tříkrálové sbírky  
18. ledna – ekumenická bohoslužba v Jasenné 
25. ledna – ekumenická bohoslužba ve Vizovicích 
2. února – za všechny ženy farnosti  
19. března – za všechny muže farnosti  
25. března – za všechny ženy v požehnaném stavu  
2. dubna – za mládež farnosti 
6. dubna – za děti prvokomunikanty a jejich rodiče a sourozence  
14. května – za maminky  
21. května – za P. Mgr. Arnošta Červinku 
28. května – za děti prvokomunikanty a jejich rodiče a sourozence  
30. června – na poděkování za uplynulý školní rok  
25. června – za živé a zemřelé členy orelské jednoty Vizovice 
16. července – za zemřelého Mons. Jana Kutáče  
13. srpna – za farníky a poutníky  
27. srpna – za školáky, studenty a učitele  
2. listopadu – za všechny zemřelé kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje  
24. listopadu – za naše scholy, sbor a všechny muzikanty  
10. listopadu – za živé a zemřelé členy orelské jednoty Vizovice 
24. prosince – 15:00 – za děti a jejich rodiny; 21:30 – za farníky a město Vizovice  
25. prosince – za rodiny naší farnosti  
26. prosince – za zemřelého P. ThDr. Stanislava Glücka 
31. prosince – na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2023  
 



 

  

 AKCE V ROCE  
7. ledna – Tříkrálová sbírka   
18.–25. ledna – Týden modliteb za jednotu křesťanů  
11. února – orelský karneval 
12. února – výroční členská schůze Orla 
22. dubna – Jarní putování 
23. dubna – pouť do Pozděchova 
14. května – Oslava svátku maminek  
2. června – Noc kostelů  
červenec–srpen – Letní prázdninové dny pro děti  
15.–22. července – farní tábor 
19.–20. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně 
9. září – Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení školního roku na Provodově 

 PŘEDEPSANÉ SBÍRKY 
29. ledna – „Dveřní sbírka“ na Celosvětové setkání mládeže v Lisabonu 
22. ledna – sbírka v Neděli Božího slova 
19. února – sbírka Haléř svatého Petra  
7.–8. dubna – sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě  
9. dubna – sbírka na Kněžský seminář v Olomouci  
30. dubna – sbírka na křesťanská média  
14. května – sbírka na pronásledované křesťany 
28. května – sbírka na církevní školy v diecézi  
22. října – sbírka na misie  
5. listopadu – sbírka na Charitu 
  



 

  

 
 
 
 
 

1. Ne 9:00 
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 

Za farníky 

5. Čt 17:30 Na poděkování za život Marie Jannové a její dobrodiní 

6. Pá 17:30 
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

Za † Marii a Františka Hábovy a za živou rodinu Hábovu a Vajďákovu 

7. So 
7:30 Za koledníky Tříkrálové sbírky 

17:30 Za živé i † členy společenství živého růžence 

8. Ne 9:00 
Svátek KŘTU PÁNĚ 

Za † rodinu Janečkovu a za duše v očistci 

9. Po 17:30 volné 

12. Čt 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní u příležitosti životního 
jubilea s prosbou o Boží požehnání 

13. Pá 17:30 Za † rodiče Hlavičkovy, syna, zetě, vnuka a za Boží pomoc k uzdravení 
celé rodiny 

14. So 17:30 volné 

15. Ne 9:00 Za † rodiče Mohylovy, † sestru Blaženu a za živou rodinu Mohylovu 
a Ryšavou 

16. Po 17:30 volné 

19. Čt 17:30 Na poděkování za dožití životního jubilea, † Františku a Karla Kunderovy 
a za živou i † rodinu Kunderovu 

20. Pá 17:30 volné 

21. So 17:30 Za † Karla Bečicu, rodiče a za živou rodinu 

22. Ne 9:00 Za † Marii a Josefa Doležalovy a za živou i † rodinu Doležalovu 

23. Po 17:30 Za živou a † rodinu Bačovu, Pekařovu, Matůšovu a za duše v očistci 

26. Čt 17:30 volné 

27. Pá 17:30 Za † Miluši a Hynka Dohnalovy, rodiče, sourozence a za živou rodinu 

28. So 17:30 Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie 

29. Ne 9:00 Za † rodiče Trávníčkovy a Máčalíkovy, Oldřicha Kubíčka a za Boží ochranu 
pro živou rodinu 

30. Po 17:30 volné 
 

intence leden 


