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úvodník

HROMNICE
Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.) se lidově
nazývá Hromnice. Tento den se slaví i Světový
den zasvěcených osob. Svátkem Hromnic dříve
končila vánoční doba. Připomíná událost, kdy
Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali nebo obětovali Bohu. V chrámě ho pak
stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl
právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcovaly při modlitbě v „temných chvílích života“.
Rok se snažil rabín Kohen naučit neukázněnou
třídu knihu Jozue. Nikdo nedával moc pozor,

a tak ani učitel neměl v úmyslu klást příliš těžké
otázky. „Marvine, kdo zničil hradby Jericha?“
Marvin, chlapec v úplně poslední lavici, odpověděl: „Já to nebyl, pane.“ Zoufalý učitel napsal
Marvinovi poznámku, v níž rodičům průběh
zkoušení popsal. Druhý den místo omluvy četl
rabín Kohen v žákovské knížce: „Pokud Vám náš
Marvin říká, že to nebyl, tak to nebyl.“ Otřesený
učitel šel za ředitelem školy a se vším se mu svěřil. Ředitel netrpělivě naslouchal, pak otevřel
šuplík, vytáhl šekovou knížku, napsal šek a řekl
rabínovi: „Tady máte tisíc dolarů, dejte to opravit a už si nestěžujte.“
Žijeme v době „já to nebyl, pane“. Chcete-li dnes získat pro sebe sympatie, označte se
za oběť. Za všechno mohou ti druzí. Má to překvapivé výhody. Lidé se s vámi jednoduše ztotožní. Pomohou vám. Nebudou vás za vaše činy
kritizovat. Má to jen dvě nevýhody: je to falešné
a ničí to lidský charakter. Maria s Josefem obětovali svého syna, protože věděli, že patří zcela
Bohu. Nemuseli ho zabíjet, stačilo „se obětovat“, dát náhradou beránka nebo pár holubiček.
A nešlo o to, že by Hospodin neměl co snídat.
Slovo oběť v dnešním světě naprosto mizí a nahrazuje ho slovo zisk. Zatímco oběť znamená,
že ztrácíme z lásky k druhému, zisk převážně
znamená vydělat na druhých a zbohatnout.
Hospodin umí zahrnout svými dary každého,
kdo ze sebe nedělá nespravedlivou oběť, ale
naučí se svobodně a dobrovolně obětovat pro
druhé. Jak to udělala Maria s Josefem a především Boží Syn, Ježíš Kristus, náš Pán.
P. Vít

oznámení

ÚNOR
v sobotu 1. února bude v 18.30 v našem farním kostele koncert kapely GOOD WORK (Paprsky).
v neděli 2. února při mši sv. v 9.00 budou
farnosti představeny děti, které se připravují
k 1. sv. přijímání.
čtvrtek 6. února je dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl
ve svých modlitbách.
na první pátek 7. února bude příležitost
ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
od 10. do 14. února bude P. Vít na duchovních cvičeních. Z toho důvodu nebude v pondělí a ve čtvrtek večerní mše sv.
v sobotu 22. února se uskuteční Děkanátní florbalový turnaj v Kašavě. Podrobnosti
na plakátku.
farní zpravodaj / únor 2020

v neděli 16. února se uskuteční od 17 h
ve farním kostele Večer chval.
v neděli 16. února se koná pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v neděli 23. února se koná sbírka Haléř svatého Petra.
v pondělí 2. března v 18.30 bude v sále
KC setkání rodičů dětí, které se připravují
na 1. sv. přijímání.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ÚNOR

Aby znak popelce, který přijmeme,
byl výzvou k opravdovému pokání,
prohloubení duchovního života
a jeho nápravě.
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CPR
Příprava snoubenců na svátost manželství
Snoubenci mají možnost využít termíny společného kurzu na jednotlivá témata.
Pokud z vážných důvodů není možné využít nabídku kurzu, probíhá příprava i individuálně.
Vizovice – Komunitní centrum Vizovice,
kontakt: radonova.hana@ado.cz, 604218211
Štípa – manželé Martin a Blanka Ponížilovi,
Kartouzka v průjezdu kostela ve Štípě, kontakt:
puype.hana@ado.cz, 777809434
Kašava – manželé Anna a Tomáš Hanáčkovi,
kontakt: puype.hana@ado.cz, 777809434
Z pravidelných aktivit Cpr v Komunitním
centru Vizovice
Středa – 8:30 Modlitba matek (seniorky)
Středa – 15:30 – 16:30 Tvořivá dílnička pro děti
Čtvrtek – 9 – 11 Klub maminek a dětí
farní zpravodaj / únor 2020

Volně otevřená herna pro děti a rodiče je v pondělí 15 – 17 h, ve středu 9 – 11 h a 15 – 17 h.
Bližší informace a další nabídka programů na:
www.vizovice.dcpr.cz, cprvizovice@ado.cz
OREL
V sobotu 22. února
od 15 hodin srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční Dětský karneval. Těšit se můžete na tanec, hry, soutěže,
dětskou tombolu a drobné občerstvení. Dary
do dětské tomboly můžete odevzdat do středy 19. února Alžbětě Doležalové. Uvítáme také
pomoc při přípravě sálu a jeho výzdoby. Ochotní dobrovolníci, prosím, ozvěte se Tereze Adamuškové.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny členy Orla a jeho příznivce na Výroční členskou
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schůzi, která se uskuteční v neděli 23. února od
14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen zhodnotit rok 2019 a naplánovat rok 2020, ale i posedět a povykládat si při končinovém posezení,

které bude po schůzi následovat. Prosíme členy jednoty, aby s sebou přinesli členské příspěvky (200 Kč), popř. je předali sestře Broňce
Grebeníčkové.

blahoprání
16. února slaví své 64. narozeniny otec pomocný biskup
Mons. Antonín Basler (1. 8. 1990 – 30. 6. 1999)
16. února slaví své 38. narozeniny
P. Ing. Marek Mikulaštík, FSCB
Přejeme jim na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání
a milostí. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

aktuální téma

RESTAUROVÁNÍ SOCH PŘED KOSTELEM
V minulém roce bylo zahájeno restaurování kamenných soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, které tvoří neodmyslitelnou výzdobu
parku před kostelem sv. Vavřince ve Vizovicích.
Sochy z první poloviny 18. století jevily značné
defekty a znečištění.
Restaurátorskou zprávu, která obsahovala popis i postup restaurování plastik, schválil Odbor památkové péče ve Vizovicích s konzultací Národního památkového ústavu
v Kroměříži. V průběhu restaurování probíhaly kontrolní dny, kde byly diskutovány jednotlivé postupy práce na opravách těchto
dvou svatých. Samotné restaurování prováděl
ak. soch. Mgr. Martin Slovák, který svou do/5

vedností obnovil historickou hodnotu kulturního dědictví farnosti i města Vizovice. Celkové náklady na obnovu soch činily 210 500 Kč.
Farnosti Vizovice se podařilo získat dotaci ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši
200 000 Kč. Zbývající financování pokryla farnost ze svého rozpočtu.
Sochu sv. Jana Nepomuckého dal postavit měšťan František Jos. Halla u neznámého
umělce r. 1730. O opětovné vybudování se
postaral roku 1899 Jan Halla. V závěrečné
zprávě pan Slovák uvedl, že „kamenná ikonická
plastika v životní velikosti inzitního výrazu je
ikonografickým ztvárněním typu sochy světce
barokního období“.
Socha sv. Floriána z pol. 18 stol. rovněž od neznámého autora odkazuje svým ztvárněním
a sochařskou bravurou na tvůrce vrcholného
baroka. „Dílo bylo vytvořeno jako symbolický prvek duchovního významu,“ uvedl ve své
závěrečné zprávě pan Slovák. Farnost děkuje
všem, kteří pomohli při stavbě lešení a financování restaurování.
Petr Červenka, TA vizovického děkanátu
www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí

4. ledna 2020 prob hla tradi ní T íkrálová sbírka, zúastnilo se jí 24 skupinek koledník . Koledovali nejen
ve Vizovicích, ale i v Lutonin , Uble a na Lhotsku. Celkem se letos poda ilo vykoledovat 171 803 K .
Z toho ve Vizovicích a na Chrast šov to byla ástka
140 620 K . Všem dárc m i koledník m pat í velké pod kování – Pán B h zapla .

PODĚKOVÁNÍ
Z ARCIDIECÉRNÍ CHARITY OLOMOUC
Milí spolubratři,
přijměte mé poděkování i dík ředitele ACHO
pana Václava Keprta za spolupráci při organizování tříkrálové sbírky, povzbuzování
koledníků i farníků k této náročné i krásné
činnosti pro potřebné. Děkuji a přeji pokoj
a dobro.
Mons. Bohumír Vitásek,
prezident ACHO

6. ledna p išly d ti z MŠ Vizovice a mikrojeslí Komínek
do našeho kostela, kde je p ivítal P. Vítek. D ti z farnosti jim zahrály váno ní scénku o narození Ježíška.
Zazn ly i básni ky a koledy v podání školkových d tí.
Nakonec si d ti zblízka prohlédly betlém.

svetec mesíce
JERONÝM (= GEROLAMO) EMILIANI
(zakladatel řádu, svátek 8. února)
Jeroným, „univerzální patron sirotků a opuštěné
mládeže“ (Pius XI.), patří k těm, kdo se v církvi zcela zasvětili péči o trpící, ubohé a opuštěné, jako
Anežka Česká, Františka Římská, Jan z Boha, Kamil de Lellis, Vincenc z Pauly, Jan Bosco či matka
farní zpravodaj / únor 2020

Tereza, a zároveň byli obdařeni i mimořádnými
organizačními schopnostmi. Nové církevní řády,
které založili, jsou toho důkazem.
Jeroným se narodil r. 1486 v Benátkách
v urozené rodině. Otec mu brzy zemřel, chlapec
utekl z domu a vstoupil do vojenské služby, kde
dosáhl i důstojnické hodnosti, ale vedl značně
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rozháraný život. Ve válečném konfliktu, který
sužoval Itálii na začátku 16. století (1508–1516),
upadl do zajetí při obraně horské pevnosti
a byl uvězněn. Tento zážitek ho proměnil a slíbil
Panně Marii, že se napraví. Když se mu měsíc
nato na její přímluvu podařilo z žaláře zázračně
uniknout a doputovat až do Trevisa, v místním
chrámu jí zasvěceném zanechal své vězeňské
řetězy jako oběť (dá se vnímat i jako symbol rozchodu
se svazující minulostí) a svůj
slib potvrdil s tím, že se
v dalším životě soustředí
na službu slabým a potřebným. R. 1518 byl vysvěcen na
kněze, o rok později se vrátil
do Benátek, aby se postaral o děti zemřelého bratra.
Tady také začíná nová etapa
Jeronýmova života, v níž ho
inspirovali zakladatelé řádu
theatinů (=kajetánů) sv. Kajetán z Tiene (1480-1547)
a Jan Caraffa (1476-1599;
pozdější papež Pavel IV.). Začal pracovat jako
ošetřovatel ve špitále pro nevyléčitelně nemocné, ale cítil, že v kruté době je třeba vykonat
víc. Mor a nedostatek jídla, které postihly oblast
r. 1528, zasáhly do všech rodin a často zanechaly
jen sirotky. Jeroným je bral z ulice a poskytl jim
přístřeší ve svém domě, vzdělával je a našel jim
práci. Když jejich počet vzrostl, soustředil je v Milosrdném místě sv. Basila, které stálo na počátku
jeho zakladatelské činnosti. Vážnou infekcí se
ale nakazil i on sám a málem ho stála život. Když
se uzdravil, rozhodl se vzdát se všeho majetku
a zcela se věnovat nemocným, trpícím a osamoceným, zejména dětem.

V oblasti Benátek a Milánského státu zakládal,
případně obnovoval sirotčince, dílny, školy
i útulky pro kající se prostitutky s pevným
řádem práce a výchovou morální, občanskou
a náboženskou (zřejmě jako první k tomu využil
katechetické metody). Postupně kolem sebe
shromáždil spolupracovníky z řad kněží i laiků
ochotných spolupracovat na stejném cíli.
Tak vznikla Společnost pomocníků chudých ve vesničce Somasco (u Bergama
v severní Itálii), zárodek budoucího řádu. Když r. 1536
vizitoval místa, která založil,
dostal dopis, v němž ho zvali
do Říma otevřít sirotčinec.
S předtuchou smrti komentoval Jeroným pozvání slovy, že je současně
pozván na dvě místa a že
o tom, které navštíví, rozhodne boží blahovůle.
A tak se i stalo. Při nové
morové epidemii, která
v oblasti propukla, obětavě pečoval o nemocné sirotky, až se sám nakazil. Než ulehl na
lůžko, namaloval na zeď své komůrky velký kříž,
na který se díval, dokud nevydechl se jménem
Maria na rtech začátkem února 1537 naposled.
Pohřben byl v místě svého působení (dnešní
Vercurago), blahořečen byl r. 1747 Benediktem XIV. a svatořečen r. 1928 Piem XI. Společnost
pomocníků chudých byla r. 1568 povýšena
na řád řeholních kleriků (=CRS), dnes známý
jako somaskové; působí na všech kontinentech,
největší zastoupení ale má v Americe. Jeronýmovu přímluvnou modlitbu najdeme v breviáři
na str. 1306.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník IX, číslo 2, únor 2020. 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
březnového čísla je 18. února 2020. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence únor
1.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

2.

Ne

9.00

3.

Po

17.30

Za + Annu Žůrkovou a jejího manžela Aloise, jejich rodiče
a za živou rodinu

6.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Strakovu a Žentkovu

7.

Pá

17.30

Za + rodinu Čížkovu, Boháčovu, Andersovu a Kuželovu
a za ochranu Panny Marie pro živou rodinu

8.

So

17.30

Za + rodiče Outratovy, syna, zetě, rodinu Františákovu
a za živou rodinu

9.

Ne

9.00

Za + Jana Mikulaštíka, manželku, rodiče, živou rodinu
a za duše v očistci

10.

Po

17.30

Mše sv. sloužena nebude

13.

Čt

17.30

Mše sv. sloužena nebude

14.

Pá

17.30

Za + rodiče Anastázii a Augustina Tomíkovy, za dar zdraví
a Boží ochranu pro živou rodinu

15.

So

17.30

Za + Zdeňka Glűcka a za živou i + rodinu Glűckovu a Hubáčkovu

16.

Ne

9.00

Za + sestru a rodiče Mohylovy, staříčky z obou stran s prosbou
o Boží ochranu pro živou rodinu

17.

Po

17.30

Za + rodiče a prarodiče rodiny Baluskovy s prosbou o ochranu
Panny Marie pro celou rodinu

20.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Špaňhelovu, + Františku Foretovou, + rodinu
Divinovu, + rodinu Rychlíkovu a za duše v očistci

21.

Pá

17.30

Za + syna Martínka Janáče a za živou rodinu Janáčovu

22.

So

17.30

Na poděkování za 60 a 30 let života s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

23.

Ne

9.00

Za + Marii a Františka Krajčovy, jejich rodiče, rodinu Němcovu
a za živou rodinu

24.

Po

17.30

Za + rodiče Džigovy a za Boží požehnání pro dcery s rodinami

26.

St

18.30

27.

Čt

17.30

Za + Miroslava Bělíčka a za duše v očistci

28.

Pá

17.30

Za + Věru Hábovou, rodiče a staříčky

29.

So

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za rodiny
Hlavičkovu, Smýkalovu a Žůrkovu

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Za všechny ženy farnosti

POPELEČNÍ STŘEDA
Za + manžele Adamuškovy, rodiče z obou stran a sourozence

