
�HROMNICE
Svátek Uvedení Pán! do chrámu (2."2.) se lidov! 
naz#vá Hromnice. Tento den se slaví i"Sv!tov# 
den zasv!cen#ch osob. Svátkem Hromnic d$íve 
kon%ila váno%ní doba. P$ipomíná událost, kdy 
Maria a"Josef p$inesli Je&í'e 40"dní po jeho na-
rození do jeruzalémského chrámu, aby ho ode-
vzdali nebo ob!tovali Bohu. V" chrám! ho pak 
sta$ec a"prorok Simeon nazval „sv!tlem k"osví-
cení pohan(“. Tento svátek je doprovázen &eh-
náním svící. Lidov# název „hromnice“ vznikl 
práv! kv(li sv!cení sví%ek, které se rozsv!co-
valy p$i modlitb! v"„temn#ch chvílích &ivota“.
Rok se sna&il rabín Kohen nau%it neukázn!nou 
t$ídu knihu Jozue. Nikdo nedával moc pozor, 

a"tak ani u%itel nem!l v"úmyslu klást p$íli' t!&ké 
otázky. „Marvine, kdo zni%il hradby Jericha?“ 
Marvin, chlapec v"úpln! poslední lavici, odpo-
v!d!l: „Já to nebyl, pane.“ Zoufal# u%itel napsal 
Marvinovi poznámku, v" ní& rodi%(m pr(b!h 
zkou'ení popsal. Druh# den místo omluvy %etl 
rabín Kohen v"&ákovské kní&ce: „Pokud Vám ná' 
Marvin $íká, &e to nebyl, tak to nebyl.“ Ot$esen# 
u%itel 'el za $editelem 'koly a"se v'ím se mu sv!-
$il. )editel netrp!liv! naslouchal, pak otev$el 
'uplík, vytáhl 'ekovou kní&ku, napsal 'ek a"$ekl 
rabínovi: „Tady máte tisíc dolar(, dejte to opra-
vit a"u& si nest!&ujte.“
*ijeme v" dob! „já to nebyl, pane“. Chcete-
-li dnes získat pro sebe sympatie, ozna%te se 
za ob!+. Za v'echno mohou ti druzí. Má to p$e-
kvapivé v#hody. Lidé se s"vámi jednodu'e zto-
to&ní. Pomohou vám. Nebudou vás za va'e %iny 
kritizovat. Má to jen dv! nev#hody: je to fale'né 
a"ni%í to lidsk# charakter. Maria s"Josefem ob!-
tovali svého syna, proto&e v!d!li, &e pat$í zcela 
Bohu. Nemuseli ho zabíjet, sta%ilo „se ob!to-
vat“, dát náhradou beránka nebo pár holubi%ek. 
A"ne'lo o"to, &e by Hospodin nem!l co snídat.
Slovo ob!+ v"dne'ním sv!t! naprosto mizí a"na-
hrazuje ho slovo zisk. Zatímco ob!+ znamená, 
&e ztrácíme z" lásky k" druhému, zisk p$evá&n! 
znamená vyd!lat na druh#ch a" zbohatnout. 
Hospodin umí zahrnout sv#mi dary ka&dého, 
kdo ze sebe ned!lá nespravedlivou ob!+, ale 
nau%í se svobodn! a"dobrovoln! ob!tovat pro 
druhé. Jak to ud!lala Maria s"Josefem a"p$ede-
v'ím Bo&í Syn, Je&í' Kristus, ná' Pán. 
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úvodník



� v! ned"li 16.! února se uskute%ní od 17 h 
ve farním kostele Ve%er chval.
�v!ned"li 16.!února se koná pravidelná sbírka 

na pot$eby farnosti.
�v!ned"li 23.!února se koná sbírka Halé$ sva-

tého Petra.
� v! pond"lí 2.! b#ezna v" 18.30 bude v" sále 

KC setkání rodi%( d!tí, které se p$ipravují 
na 1. sv."p$ijímání.
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�ÚNOR
�v!sobotu 1.!února bude v"18.30 v"na'em far-

ním kostele koncert kapely GOOD WORK (Pa-
prsky).
�v! ned"li 2.! února p$i m'i sv." v" 9.00 budou 

farnosti p$edstaveny d!ti, které se p$ipravují 
k"1. sv."p$ijímání.
�$tvrtek 6.!února je dnem modliteb za kn!&-

ská povolání. Pamatujme na tento úmysl 
ve sv#ch modlitbách.
� na první pátek 7.! února bude p$íle&itost 

ke sv."smí$ení a"k"adoraci NSO od 16"hodin.
�od 10. do 14.!února bude P."Vít na duchov-

ních cvi%eních. Z"toho d(vodu nebude v"pon-
d!lí a"ve %tvrtek ve%erní m'e sv.
� v! sobotu 22.! února se uskute%ní D!ka-

nátní , orbalov# turnaj v" Ka'av!. Podrobnosti 
na plakátku.

oznámení

ÚMYSL SPOLE%ENSTVÍ
&IVÉHO R'&ENCE NA M(SÍC ÚNOR
Aby znak popelce, kter# p$ijmeme,
byl v#zvou k"opravdovému pokání,

prohloubení duchovního &ivota
a"jeho náprav!.
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�CPR
P#íprava snoubenc) na svátost man*elství 
Snoubenci mají mo&nost vyu&ít termíny spole%-
ného kurzu na jednotlivá témata.
Pokud z"vá&n#ch d(vod( není mo&né vyu&ít na-
bídku kurzu, probíhá p$íprava i"individuáln!.
Vizovice"– Komunitní centrum Vizovice, 
kontakt: radonova.hana@ado.cz, 604218211
+típa"– man&elé Martin a"Blanka Poní&ilovi, 
Kartouzka v"pr(jezdu kostela ve -típ!, kontakt:
puype.hana@ado.cz, 777809434
Ka,ava"– man&elé Anna a"Tomá' Haná%kovi, 
kontakt: puype.hana@ado.cz, 777809434

Z! pravideln-ch aktivit Cpr v! Komunitním 
centru Vizovice
St$eda"– 8:30 Modlitba matek (seniorky)
St$eda"– 15:30"– 16:30 Tvo$ivá dílni%ka pro d!ti
.tvrtek"– 9"– 11 Klub maminek a"d!tí

Voln! otev$ená herna pro d!ti a"rodi%e je v!pon-
d"lí 15"– 17 h, ve st#edu 9"– 11 h a"15"– 17 h.
Bli&'í informace a" dal'í nabídka program( na: 
www.vizovice.dcpr.cz, cprvizovice@ado.cz

�OREL
V" sobotu 22." února 
od 15" hodin srde%-
n! zveme v'ech-
ny d!ti a" jejich rodi%e na tradi%ní D"tsk- kar-
neval. T!'it se m(&ete na tanec, hry, sout!&e, 
d!tskou tombolu a" drobné ob%erstvení. Dary 
do d!tské tomboly m(&ete odevzdat do st$e-
dy 19."února Al&b!t! Dole&alové. Uvítáme také 
pomoc p$i p$íprav! sálu a"jeho v#zdoby. Ochot-
ní dobrovolníci, prosím, ozv!te se Tereze Ada-
mu'kové.
Rada jednoty Orla Vizovice zve v'echny %le-
ny Orla a" jeho p$íznivce na V-ro$ní $lenskou 
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sch)zi, která se uskute%ní v"ned!li 23."února od 
14:30 na orlovn!. P$ij/te s"námi nejen zhodno-
tit rok 2019 a"naplánovat rok 2020, ale i"pose-
d!t a" povykládat si p$i kon%inovém posezení, 

které bude po sch(zi následovat. Prosíme %le-
ny jednoty, aby s" sebou p$inesli %lenské p$í-
sp!vky (200 K%), pop$." je p$edali sest$e Bro0ce 
Grebení%kové.

�16.!února slaví své 64. narozeniny otec pomocn- biskup
      Mons. Antonín Basler (1."8."1990"– 30."6."1999)
�16.!února slaví své 38. narozeniny 

      P. Ing. Marek Mikula,tík, FSCB
P!ejeme jim na p!ímluvu Panny Marie hojnost Bo"ího po"ehnání
a#milostí. Vzpome$me na n% ve sv&ch modlitbách.

blahoprání

�RESTAUROVÁNÍ SOCH P.ED KOSTELEM
V"minulém roce bylo zahájeno restaurování ka-
menn#ch soch sv."Floriána a"sv."Jana Nepomuc-
kého, které tvo$í neodmyslitelnou v#zdobu 
parku p$ed kostelem sv."Vav$ince ve Vizovicích. 
Sochy z" první poloviny 18. století jevily zna%né 
defekty a"zne%i't!ní.
Restaurátorskou zprávu, která obsahovala po-
pis i" postup restaurování plastik, schválil Od-
bor památkové pé%e ve Vizovicích s" kon-
zultací Národního památkového ústavu 
v" Krom!$í&i. V" pr(b!hu restaurování probí-
haly kontrolní dny, kde byly diskutovány jed-
notlivé postupy práce na opravách t!chto 
dvou svat#ch. Samotné restaurování provád!l 
ak. soch. Mgr.!Martin Slovák, kter# svou do-

vedností obnovil historickou hodnotu kul-
turního d!dictví farnosti i" m!sta Vizovice. Cel-
kové náklady na obnovu soch %inily 210 500 K%. 
Farnosti Vizovice se poda$ilo získat dota-
ci ministerstva kultury z! Programu re-
generace m"stsk-ch památkov-ch rezer-
vací a! m"stsk-ch památkov-ch zón ve v#'i 
200 000 K%. Zb#vající 1 nancování pokryla far-
nost ze svého rozpo%tu.
Sochu sv.! Jana Nepomuckého dal posta-
vit m!'+an Franti'ek Jos. Halla u" neznámého 
um!lce r." 1730. O" op!tovné vybudování se 
postaral roku 1899 Jan Halla. V" záv!re%né 
zpráv! pan Slovák uvedl, &e „kamenná ikonická 
plastika v" &ivotní velikosti inzitního v#razu je 
ikonogra1 ck#m ztvárn!ním typu sochy sv!tce 
barokního období“.
Socha sv.!Floriána z"pol. 18 stol. rovn!& od ne-
známého autora odkazuje sv#m ztvárn!ním 
a" socha$skou bravurou na tv(rce vrcholného 
baroka. „Dílo bylo vytvo$eno jako symbo-
lick# prvek duchovního v#znamu,“ uvedl ve své 
záv!re%né zpráv! pan Slovák. Farnost d!kuje 
v'em, kte$í pomohli p$i stavb! le'ení a" 1 nan-
cování restaurování.

Petr .ervenka, TA vizovického d!kanátu

aktuální téma
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4. ledna 2020 prob÷hla tradiéní Tąíkrálová sbírka, zú-
éastnilo se jí 24 skupinek koledníkč. Koledovali nejen 
ve Vizovicích, ale i v Lutonin÷, Uble a na Lhotsku. Cel-
kem se letos podaąilo vykoledovat 171 803 Ké. 
Z toho ve Vizovicích a na Chrast÷šov÷ to byla éástka 
140 620 Ké. Všem dárcčm i koledníkčm patąí velké po-
d÷kování – Pán Bčh zaplaċ.

6. ledna pąišly d÷ti z MŠ Vizovice a mikrojeslí Komínek 
do našeho kostela, kde je pąivítal P. Vítek. D÷ti z far-
nosti jim zahrály vánoéní scénku o narození Ježíška. 
Zazn÷ly i básniéky a koledy v podání školkových d÷tí. 
Nakonec si d÷ti zblízka prohlédly betlém. 
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�JERON/M (= GEROLAMO) EMILIANI 
     (zakladatel #ádu, svátek 8.!února)
Jeron#m, „univerzální patron sirotk( a"opu't!né 
mláde&e“ (Pius"XI.), pat$í k"t!m, kdo se v"církvi zce-
la zasv!tili pé%i o"trpící, ubohé a"opu't!né, jako 
Ane&ka .eská, Franti'ka )ímská, Jan z"Boha, Ka-
mil de Lellis, Vincenc z"Pauly, Jan Bosco %i matka 

Tereza, a"zárove0 byli obda$eni i"mimo$ádn#mi 
organiza%ními schopnostmi. Nové církevní $ády, 
které zalo&ili, jsou toho d(kazem.
Jeron#m se narodil r." 1486 v" Benátkách 
v"urozené rodin!. Otec mu brzy zem$el, chlapec 
utekl z"domu a"vstoupil do vojenské slu&by, kde 
dosáhl i" d(stojnické hodnosti, ale vedl zna%n! 

�POD(KOVÁNÍ 
Z ARCIDIECÉRNÍ CHARITY OLOMOUC
Milí spolubrat$i,
p$ijm!te mé pod!kování i dík $editele ACHO 
pana Václava Keprta za spolupráci p$i or-
ganizování t$íkrálové sbírky, povzbuzování 
koledník( i farník( k této náro%né i krásné 
%innosti pro pot$ebné. D!kuji a p$eji pokoj 
a dobro.                                Mons. Bohumír Vitásek,

prezident ACHO

svetec mesíce

ohlédnutí
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rozháran# &ivot. Ve vále%ném kon, iktu, kter# 
su&oval Itálii na za%átku 16. století (1508–1516), 
upadl do zajetí p$i obran! horské pevnosti 
a"byl uv!zn!n. Tento zá&itek ho prom!nil a"slíbil 
Pann! Marii, &e se napraví. Kdy& se mu m!síc 
nato na její p$ímluvu poda$ilo z"&alá$e zázra%n! 
uniknout a" doputovat a& do Trevisa, v" místním 
chrámu jí zasv!ceném zanechal své v!ze0ské 
$et!zy jako ob!+ (dá se vní-
mat i" jako symbol rozchodu 
se svazující minulostí) a"sv(j 
slib potvrdil s" tím, &e se 
v" dal'ím &ivot! soust$edí 
na slu&bu slab#m a" pot$eb-
n#m. R."1518 byl vysv!cen na 
kn!ze, o"rok pozd!ji se vrátil 
do Benátek, aby se posta-
ral o" d!ti zem$elého bratra. 
Tady také za%íná nová etapa 
Jeron#mova &ivota, v" ní& ho 
inspirovali zakladatelé $ádu 
theatin( (=kajetán() sv." Ka-
jetán z" Tiene (1480-1547) 
a" Jan Cara2 a (1476-1599; 
pozd!j'í pape& Pavel" IV.). Za%al pracovat jako 
o'et$ovatel ve 'pitále pro nevylé%iteln! ne-
mocné, ale cítil, &e v"kruté dob! je t$eba vykonat 
víc. Mor a"nedostatek jídla, které postihly oblast 
r."1528, zasáhly do v'ech rodin a"%asto zanechaly 
jen sirotky. Jeron#m je bral z"ulice a"poskytl jim 
p$íst$e'í ve svém dom!, vzd!lával je a"na'el jim 
práci. Kdy& jejich po%et vzrostl, soust$edil je v"Mi-
losrdném míst% sv.#Basila, které stálo na po%átku 
jeho zakladatelské %innosti. Vá&nou infekcí se 
ale nakazil i"on sám a"málem ho stála &ivot. Kdy& 
se uzdravil, rozhodl se vzdát se v'eho majetku 
a"zcela se v!novat nemocn#m, trpícím a"osamo-
cen#m, zejména d!tem. 

V" oblasti Benátek a" Milánského státu zakládal, 
p$ípadn! obnovoval sirot%ince, dílny, 'koly 
i" útulky pro kající se prostitutky s" pevn#m 
$ádem práce a" v#chovou morální, ob%anskou 
a"nábo&enskou (z$ejm! jako první k"tomu vyu&il 
katechetické metody). Postupn! kolem sebe 
shromá&dil spolupracovníky z" $ad kn!&í i" laik( 
ochotn#ch spolupracovat na stejném cíli.

Tak vznikla Spole'nost po-
mocník( chud&ch ve ves-
ni%ce Somasco (u" Bergama 
v"severní Itálii), zárodek bu-
doucího $ádu. Kdy& r." 1536 
vizitoval místa, která zalo&il, 
dostal dopis, v"n!m& ho zvali 
do )íma otev$ít sirot%inec. 
S" p$edtuchou smrti ko-
mentoval Jeron#m poz-
vání slovy, &e je sou%asn! 
pozván na dv! místa a" &e 
o" tom, které nav'tíví, roz-
hodne bo&í blahov(le. 
A" tak se i" stalo. P$i nové 
morové epidemii, která 

v" oblasti propukla, ob!tav! pe%oval o" ne-
mocné sirotky, a& se sám nakazil. Ne& ulehl na 
l(&ko, namaloval na ze/ své kom(rky velk# k$í&, 
na kter# se díval, dokud nevydechl se jménem 
Maria na rtech za%átkem února"1537 naposled. 
Poh$ben byl v" míst! svého p(sobení (dne'ní 
Vercurago), blaho$e%en byl r." 1747 Benedik-
tem"XIV. a"svato$e%en r."1928 Piem"XI. Spole%nost 
pomocník( chud#ch byla r." 1568 pov#'ena 
na $ád $eholních klerik( (=CRS), dnes znám# 
jako somaskové; p(sobí na v'ech kontinentech, 
nejv!t'í zastoupení ale má v" Americe. Jeron#-
movu p$ímluvnou modlitbu najdeme v"breviá$i 
na str."1306.                                      Miroslav Jaro'%ák

Farní zpravodaj, ro$ník IX, $íslo 2, únor! 2020. Pro vnit$ní pot$ebu vydává jedenáctkrát ro%n! 
)ímskokatolická farnost Vizovice, Palackého nám!stí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email: 
favizovice@ado.cz, web: www.farnostvizovice.cz. Redak%ní rada: P." Vít Hlavica, Mgr." Eli'ka Ko$enková, 
PhDr." Miroslav Jaro'%ák. Podn!ty, p$ísp!vky a" informace lze odevzdávat na fa$e ve Vizovicích. Uzáv!rka 
b$eznového %ísla je 18."února"2020. Neprodejné. Prosíme o"p$ísp!vek 5 K% na v#robu.



intence únor

1. So 17.30 Za farníky a za &ivé i + %leny spole%enství &ivého r(&ence

2. Ne 9.00
Svátek UVEDENÍ PÁN( DO CHRÁMU
Za v'echny &eny farnosti

3. Po 17.30 Za + Annu *(rkovou a jejího man&ela Aloise, jejich rodi%e 
a za &ivou rodinu

6. .t 17.30 Za &ivou a + rodinu Strakovu a *entkovu

7. Pá 17.30 Za + rodinu .í&kovu, Bohá%ovu, Andersovu a Ku&elovu 
a za ochranu Panny Marie pro &ivou rodinu

8. So 17.30 Za + rodi%e Outratovy, syna, zet!, rodinu Franti'ákovu 
a za &ivou rodinu

9. Ne 9.00 Za + Jana Mikula'tíka, man&elku, rodi%e, &ivou rodinu 
a za du'e v o%istci 

10. Po 17.30 M'e sv. slou&ena nebude
13. .t 17.30 M'e sv. slou&ena nebude

14. Pá 17.30 Za + rodi%e Anastázii a Augustina Tomíkovy, za dar zdraví 
a Bo&í ochranu pro &ivou rodinu

15. So 17.30 Za + Zde0ka Gl3cka a za &ivou i + rodinu Gl3ckovu a Hubá%kovu

16. Ne 9.00 Za + sestru a rodi%e Mohylovy, sta$í%ky z obou stran s prosbou 
o Bo&í ochranu pro &ivou rodinu

17. Po 17.30 Za + rodi%e a prarodi%e rodiny Baluskovy s prosbou o ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu

20. .t 17.30 Za &ivou a + rodinu -pa0helovu, + Franti'ku Foretovou, + rodinu 
Divinovu, + rodinu Rychlíkovu a za du'e v o%istci

21. Pá 17.30 Za + syna Martínka Janá%e a za &ivou rodinu Janá%ovu

22. So 17.30 Na pod!kování za 60 a 30 let &ivota s prosbou o Bo&í po&ehnání 
pro celou rodinu 

23. Ne 9.00 Za + Marii a Franti'ka Kraj%ovy, jejich rodi%e, rodinu N!mcovu 
a za &ivou rodinu

24. Po 17.30 Za + rodi%e D&igovy a za Bo&í po&ehnání pro dcery s rodinami

26. St 18.30
POPELE%NÍ ST.EDA
Za + man&ele Adamu'kovy, rodi%e z obou stran a sourozence

27. .t 17.30 Za + Miroslava B!lí%ka a za du'e v o%istci
28. Pá 17.30 Za + V!ru Hábovou, rodi%e a sta$í%ky

29. So 17.30 Na pod!kování Pánu Bohu za p$ijatá dobrodiní a za rodiny 
Hlavi%kovu, Sm#kalovu a *(rkovu


