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úvodník
SVATÁ LUDMILO, ORODUJ ZA NÁS
V měsíci září uběhne 1100 let od mučednické
smrti kněžny sv. Ludmily. 18. září si tuto událost
můžeme připomenout Národní poutí na Tetíně.
Sv. Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž
sídlil buď v Mělníku, nebo v dnešní Lužici. Stala
se manželkou prvního známého Přemyslovce
Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství.
Spolu tak nasměrovali vývoj české státnosti
vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se
Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích
synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava.
Spory o výchovu či přímo o politickou moc
vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou,
která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín.
Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své babičky přenést do Prahy,
a Ludmila se tak stala světicí. Její kult zůstal
ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen
v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří.
Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku
vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry.
Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat
tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy
a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život

byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění.
Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky
sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena

s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti. (srov. www.svataludmila.cz)
Dětem i dospělým přeji, na přímluvu svaté Ludmily, požehnané dny nového školního roku.
P. Vít

54.

VIZOVICKÉ
ZÁMECKÉ KULTURNÍ
LÉTO ALOISE HÁBY
2021

V pátek 24. září od 19:30 bude v kostele koncert Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby,
kterým si připomeneme výročí 1100 let od úmrtí
sv. Ludmily. Soubor Schola gregoriana pragensis uvede program Svatá Ludmila a patroni české
země složený ze zpěvů, které ve středověku zaznívaly na oslavu jejího svátku. Doplní je skladby s tematikou svatováclavskou a mariánskou.

oznámení
ZÁŘÍ
na první pátek 3. září bude příležitost
k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin. Dopoledne bude návštěva nemocných.
v pátek 3. září po mši svaté v 18:15 bude
v sále Komunitního centra setkání dětí 4. třídy, které se připravují na 1. sv. přijímání, a jejich rodičů.
ve čtvrtek 9. září v 18:15 bude na faře setkání pastorační rady farnosti.
v neděli 19. září bude pravidelná sbírka
na opravy farního kostela.
v neděli 26. září při mši svaté v 9 hodin
půjdou děti k prvnímu svatému přijímání.
Modleme se za ně, aby neztratily přátelství
s Pánem Ježíšem. Mše svatá bude obětována
za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence.
v úterý 28. září bude slavnost sv. Václava,
mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek – mše sv. bude v 9:00.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
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. Odefarní zpravodaj / září 2021

vzdejte ji prosím co nejdříve do schránky
na faře. Rozvrh hodin náboženství bude k dispozici během prvního školního týdne na nástěnce pod věží kostela.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby ve studijních programech škol
a v péči rodičů měla náboženská výchova
své nezastupitelné místo.

PŘIJĎTE DO MALÉ SCHOLY!
Školní rok se blíží a stejně jako každý rok, i letos bude páteční dětské mše doprovázet svým
zpěvem Malá schola.
Zveme proto všechny ochotné holky i kluky, aby se k nám připojili ve společném zpěvu
a oslavě Pána. Na věku nezáleží – říkáváme, že
ideální je od druhé třídy výš, ale moc rádi mezi
sebou uvítáme i všechny mladší nadšence.
Kdy? Každý pátek v 16:30
Kde? V Komunitním centru (učebna v patře)
Na všechny nováčky i stálé členky už se moc
těšíme!
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PIŠKOTI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Zveme všechny děti od 4. třídy do Piškotů.
Scházíme se každý pátek po mši svaté v Komunitním centru. Hrajeme společně hry, probíráme různá témata a tvoříme dohromady
krásné společenství.
První Piškoti se budou konat v pátek 3. září. Těšíme se na všechny stálé členy i nově příchozí.
Veronika Špaňhelová a Michaela Kolaříková

rů a mužů. Přihlášení pro nové zájemce o florbal bude probíhat vždy na prvních trénincích
dané kategorie až do vyčerpání kapacity.

OREL
Činnost jednoty Orel
ve Vizovicích v novém
školním roce

V sobotu 11. září se na cvičné hasičské louce u horní budovy ZŠ uskuteční již 15. ročník
Her bez hranic. Od 14 do 16 hodin se můžete
společně se svou rodinu vydat na 10 stanovišť
a plnit úkoly k pobavení celé rodiny. Na malé
i velké čeká letos stejně jako loni jedno netradiční překvapení. Všichni jste srdečně zváni.

Tréninky florbalu pro všechny generace
Od pondělí 6. září začínáme s florbalovými tréninky, které budou probíhat dle tabulky níže.
Čas společného tréninku mladších a starších
žáků bude upřesněn – sledujte informace
na webu a Facebooku.
V novém školním roce nás budou reprezentovat v Orelské florbalové lize týmy starších
žáků (společný tým s mladšími žáky), junio-

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiny
v sobotu 4. září na Pouť dětí, mládeže a rodin na Provodov. Program začne ve 13 hod
mší svatou v kostele, poté bude následovat
program pro děti.

Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček se bude scházet až od října ve dvou skupinách:
1) Orlíček – děti ve věku 1-3 let se svými rodiči. Pomocí písniček a říkanek se zde děti učí
základním pohybovým dovednostem, pomocí netradičních pomůcek procvičují jemnou

Tréninky florbalu od 6. září 2021
Den a čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční
poplatek

Čtvrtek
16:00 – 17:00

Orlovna
(za kostelem)

Ondřej Žůrek
Marek Špaňhel

15

300 Kč

Středa
odpoledne
(čas bude upřesněn)

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej Štach

20

500 Kč

Dorostenci, junioři
2002 - 2006

Pondělí
17:50 – 19:30

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Filip Vaculík

20

600 Kč

Muži
2001 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Filip Vaculík

20

650 Kč

Kategorie
Přípravka
2013 a mladší
Mladší žáci
2009 – 2012
Starší žáci
2007 - 2008
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motoriku. Nechybí překážková dráha a cvičení
s padákem.
2) Orlíček předškoláček – děti ve věku 3-6
let se svými rodiči. 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 (607720109,
alz.dolezalova@seznam.cz). Ještě máme volná
místa.
Těšíme se na setkání se všemi dětmi a jejich rodiči, rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády!
CENTRUM PRO RODINU
VIZOVICE, z. s.
Ve školním roce 2021/2022 opět
nabízíme pro děti (5 let – 4. roč.)
Tvořivou dílničku.
Tvoříme z rozličných materiálů různými výtvarnými technikami. Pokud hygienická opatření dovolí, budeme střídat tvoření i s pečením jednoduchých receptů.
Předběžný termín je středa 15:30 – 16:30 v Komunitním centru Vizovice.
Více informací mohou rodiče i děti zjistit
ve středu 15. 9. v 15:30, kdy proběhne první
krátká schůzka v Komunitním centru.
Klub maminek zahájí svou činnost ve čtvrtek 16. 9. v Komunitním centru v čase od 9
do 11 hodin. Těšíme se na všechny maminky
s dětmi.

Podrobnosti na plakátku v předsíni kostela,
na nástěnce u fary a také aktuálně vždy na Fb.
Herna pro rodiče s malými dětmi bude k dispozici od září v pondělí 15 – 17 h., ve středu
9 – 11 a 15:10 – 17 h.
17. – 19. září 2021 zveme manžele k prožití hezkého víkendu Klíče ke zralému vztahu
na DIS Fryšták. Program proběhne ve stylu
Manželských setkání – můžete se těšit na přednášky a svědectví manželů o důležitých tématech, sdílení v menších skupinkách a duchovní program. V neděli proběhne mše sv. s obnovou manželských slibů. Cena víkendu je
3000 Kč za manželský pár (ubytování, strava,
program). Přihlášky na www.credonf.cz, www.
cpr‑zlin.cz
Díky finanční podpoře Zlínského kraje můžeme uskutečnit kurz Škola seniorů. Tento kurz
má pomoci zorientovat se v současné situaci,
dát tipy na možnosti aktivit, pomoci, podpory.
Na jednotlivá setkání budou pozváni zkušení lektoři z různých oborů. Termín kurzu bude
na plakátku na nástěnce pod věží i u fary
a na našich webových stránkách.
Děkujeme za podporu naší farnosti a také
za finanční podporu městu Vizovice.
Od září budou veškeré informace na webu
www.vizovice.dcpr.cz nebo na Facebooku.
Těšíme se na viděnou při našich programech.
Hana Radoňová

2. září slaví 86. 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.
farní zpravodaj / září 2021
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ohlédnutí
SVATOVAVŘINECKÁ CESTA PARKEM
…procházka parkem s rodinou, s partnerem,
s přáteli. Zamysleli jsme se nad některými
ctnostmi, které jsou velkým pokladem pro člověka – pokud je objeví. Inspirací byl sv. Vavřinec – pokladem, který odevzdal představitelům tehdejší moci, nebylo zlato a stříbro, ale
člověk.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY CPR VIZOVICE
Během prázdnin tradičně proběhly příměstské tábory Cpr Vizovice. První turnus se uskutečnil v červenci. Spolu s dětmi jsme prožili
týden jako indiánský kmen. Skládali jsme indiánské zkoušky tvořivosti, naslouchání, zručnosti, pozorování, přátelství a odvahy. Velmi

děkuji vedoucím Alence, Verunce, Markovi, Áji,
Míši, Madlence, Lucce, Magdalence, Helči, Davidovi a Lence. Připravit kvalitní program pro
děti – pestrý, zábavný, poučný i napínavý stojí množství času. Jsem vděčná, že máme takové vedoucí, kteří jsou ochotni svůj čas věnovat
mladším dětem.
Hana Radoňová
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Poslední červencový týden prožily děti s vedoucími na farním táboře
ve Staré Vodě. Na článek o o této
akci se můžete těšit v říjnovém čísle
Farního zpravodaje.

svetec mesíce
SVATÝ VÁCLAV
(mučedník, patron českých zemí a skautů,
svátek 28. září – Den české státnosti)
Nejstarší syn brzy zemřelého knížete Vratislava I. a Drahomíry, jediný český světec, jehož
jméno je v celosvětovém kalendáři katolické
církve, symbol naděje a ochránce českého
národa, zanechal nesmazatelnou stopu nejen
v křesťanství, ale i v celé české společnosti
a světové kultuře (např. koleda Good King
Wenceslas).
Narodil se zřejmě r. 907; dostalo se mu mimořádně
kvalitního vzdělání v latině (zmiňovány i řečtina
a slovanské písmo) a prostřednictvím hluboce
věřící babičky Ludmily našel cestu ke Kristu. Jako
neplnoletý se však nemohl ujmout vlády a moc
farní zpravodaj / září 2021

byla rozdělena mezi jeho ambiciózní matku
(v dobových zdrojích označovanou za pohanku
či bezbožnou) a Ludmilu. Stálé napětí zvyšovaly
i obavy Drahomíry, že Ludmila štve Václava proti
ní, a tak ji dala r. 921 na hradě Tetín zavraždit.
O rok později se Václav ujal vlády.
Čechy té doby, křesťanské jen zčásti, byly
značně nestabilní. Bohabojný Václav, vzor
křesťanských ctností, se projevil i jako rozhodný a prozíravý panovník – zkonsolidoval
vnitřní poměry, zabránil konfliktům vnějším
a umožnil tím rozvoj společnosti i další rozmach křesťanství. Drahomíru vypudil na čas
z Prahy a Ludmiliny ostatky nechal převézt
do pražského chrámu sv. Jiří. Církevně byly sice
přemyslovské Čechy podřízeny bavorskému
Řeznu, ale Václav se orientoval na silnější
/6

Sasko. Za cenu tzv. poplatku za mír udržel mír
s mocným sousedem i panovnickou svrchovanost, jeho neagresivní politika však vyvolala
silný odpor mladšího bratra Boleslava, bažícího
po moci. Ten se rozhodl Václava odstranit; pozval ho tedy r. 929 či spíše 935 pod záminkou
oslavy svátku sv. Kosmy a Damiána (27. 9.)
na své sídlo ve Staré Boleslavi. Následující ráno,
když šel Václav na mši, ho napadl mečem; Václav jeho útok odrazil jeho společníkům se
ale ubránit nedokázal a u vchodu do kostela
byl zabit. Krvavý akt pak pokračoval i v Praze
vraždami Václavových stoupenců.
Dle dochovaných legend došlo téměř okamžitě
po Václavově smrti k zázrakům; tři roky
po smrti bylo tělo na příkaz kajícího se Boleslava převezeno do Prahy a uloženo do rotundy
sv. Víta (místo dnešní katedrály), což bylo tehdy
vnímáno jako akt svatořečení. To už byl Václav
uctíván jako mučedník a jako jeden z prvních
v Evropě patron země. V průběhu 11. a 12.
stol. se stal symbolem české státnosti (a typicky zobrazován jako rytíř se štítem a korouhví) a vzorem křesťanského života i mimo Čechy.
Ve 12. stol. patrně vznikla i první verze Svatováclavského chorálu (v kancionále píseň č. 830).
Za vlády Karla IV., velkého Václavova ctitele,
pak byla zhotovena svatováclavská koruna.
Od bouřlivého r. 1848 nese Václavovo jméno i jedno z historicky nejvýznamnějších
pražských náměstí (původně Koňský trh), od začátku 20. stol. s Myslbekovou sochou knížete.
Velké oslavy sv. Václava proběhly r. 1929 (oslavy
milénia): byla dokončena pražská katedrála
a do Staré Boleslavi, kde se tradičně konají svatováclavské poutě a kde je uloženo palladium
země české, zavítal A. G. Roncalli, pozdější papež
Jan XXIII.; vznikl i hraný (němý) film o Václavově

životě (v hlavní roli se Z. Štěpánkem) – obnovenou verzi možno zhlédnout v archivu ČT).
Benedikt XVI. při návštěvě St. Boleslavi r. 2009
ve své homilii uvedl, že sv. Václav „je vzorem
svatosti pro všechny, obzvláště pro ty, kteří
řídí osudy společnosti a národa“ a ocenil „od-

vahu dát přednost království nebeskému před
kouzlem pozemské moci“ i to, že „jeho pohled
se nikdy neodloučil od Ježíše Krista, který
za nás trpěl, a dal nám tak příklad, abychom šli
v jeho stopách“. Z monografií o sv. Václavovi
připomeňme aspoň práci Petra Kubína a kolektivu z r. 2010.
Miroslav Jaroščák.

Farní zpravodaj, ročník X, číslo 9, září 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
zářijového čísla je 16. září 2021. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.

/7

intence zárí
2.

Čt

17.30

Za † Jana Jarušku, † rodinu Gáborovu a za dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu

3.

Pá

17.30

Za živou a † rodinu Burgetovu

4.

So

17.30

Za živé a † členy společenství živého růžence

5.

Ne

9.00

Za živou a † rodinu Janečkovu a Štachovu a za duše v očistci

6.

Po

17.30

Za † Marii a Jana Meluzínovy

9.

Čt

17.30

Za Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran,
živou rodinu a za duše v očistci

10. Pá

17.30

Za živou a † rodinu Jančíkovu, Valíčkovu, Antonijovu
a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11. So

17.30

Za † Ludmilu a Jiřího Kajšovy, Josefa Pavelku, Martinka Janáče
a za celou živou rodinu

12. Ne

9.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
do dalších let a za živou i † rodinu Kořenkovu, Konvalinovu
a Šimáčkovu

13. Po

17.30

Za živou a † rodinu Pritchardovu, Žilinskou a Kotyzovu

16. Čt

17.30

volné

17. Pá

17.30

Za † rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu
a za živou rodinu

18. So

17.30

Za † rodinu Frankovu s prosbou o Boží požehnání a pomoc
pro živou rodinu

19. Ne

9.00

Za † syny Josefa a Václava Křižkovy, jejich otce Josefa,
živou rodinu a za duše v očistci

20. Po

17.30

Za živou a † rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

23. Čt

17.30

Za † Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

24. pá

17.30

Za † Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, † dceru Zdenu
a za Boží ochranu pro celou živou rodinu

25. So

17.30

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie do dalších let

26. Ne

9.00

Za děti prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

27. Po

17.30

Za † Bedřicha Kneifela, Marii a Michala Holčákovy,
Josefa Kozlovského s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

28. Út

9.00

30. Čt

17.30

Slavnost SVATÉHO VÁCLAVA
Za farníky
Za † Margitu a Mikuláše Angelovičovy a za živou rodinu
Angelovičovu

