
MISIJNÍ NEDĚLE

Dopis národního ředitele papežských 

misijních děl k misijní neděli 23. října 2022

Milí přátelé misií,

v neděli 23. října budeme slavit jako každý rok 

Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Bu-

dete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec 

s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu 

těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, 

ve svém okolí, ale také s  Církví celosvětovou. 

V  letošním roce je pro nás tento den příleži-

tostí, abychom si připomněli několik význam-

ných výročí. Je to 400. výročí založení Kong-

regace de Propaganda Fide, dnes nese název 

Kongregace pro evangelizaci národů, a  200. 

výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí 

a  Dílem sv.  Petra apoštola bylo před sto lety 

uznáno za dílo „papežské“.

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému 

poslání kohokoli, i prosté lidi. Tak to bylo i v pří-

padě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety 

založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení 

jsme oslavili letos v  květnu ve francouzském 

Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmín-

kám odpověděla na Boží volání tím, že vytvo-

řila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak 

věřící mohli aktivně účastnit misie „až na ko-

nec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl 

Světový den misií. Ten slavíme každým rokem 

a  sbírka z  každého společenství je určena pro 

všeobecný fond tohoto díla, díky kterému pa-

pež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a  veškerou podporu papežských 

misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského 

misijního díla šíření víry v  České republice 

jsme v  letošním roce pomohli chudým lidem 
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ŘÍJEN

 v  měsíci říjnu bude opět každou středu 

od 16 do 18 h otevřena kaple Panny Marie Rů-

žencové na Karažijce k soukromé modlitbě.

 ve čtvrtek 6.  října bude v  17.30 mše 

sv. v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce 

(v kostele mše sv. nebude).

ve čtvrtek 6. října v 19 h bude na faře usta-

vující zasedání nové pastorační rady farnosti.

 na první pátek 7.  října bude příležitost 

ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.

 v  neděli 9.  října při mši svaté v  9 h bude 

představena nová pastorační a  ekonomická 

rada farnosti.

v neděli 16. října bude pravidelná měsíční 

sbírka na potřeby farnosti.

v  sobotu 22.  října se uskuteční Děkanátní 

pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řehol-

ní povolání na Velehradě. Autobus bude odjíž-

dět v 13:00 z Bratřejova, v 13:15 z vizovického 

náměstí. Cena: 200 Kč. Přihlašujte se prosím 

na papír pod věží.

v neděli 23. října je Den modliteb za misie. 

Sbírka bude určena pro Papežské misijní dílo.

ve čtvrtek 27. října se uskuteční již tradič-

ní „Baterková pouť“ ke Chladné studni. Sraz je 

v 19 h u závory.

OREL

V  měsíci říjnu opět srdečně zveme všech-

ny kluky a  holky do herny stolního tenisu. 

Zahrát si můžete přijít v  pátek 21. a  28.  10. 

od 16 do 17.15 na orlovnu. S sebou si vezměte 

obuv na přezutí, pálky i míčky jsou k dispozici.
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v  Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, v  Pa-

raguayi a  Papui Nové Guinei částkou skoro 

17 milionů korun. V  těchto zemích podporu-

jeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby 

a  opravy kostelů, řeholních domů a  kaplí. Po-

máháme lidem zlepšovat životní podmínky, 

vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme 

pomocnou ruku všem potřebným. Papež Fran-

tišek, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní 

Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi 

a  o  novém období misijní činnosti křesťan-

ských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží 

lid: „Kéž by Hospodin udělal z  celého národa 

proroky!“ (Nm 11,29) Pomozme tento jeho sen 

uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím 

už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misio-

náři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého 

až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí 

a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srd-

ce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel 

Papežských misijních děl v České republice

oznámení
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ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2022

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY)

ŘÍJEN

Úmysl papeže

Za církev otevřenou všem

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem 

solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.

Národní úmysl

Za volby do senátu

Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.



CENTRUM PRO RODINU

Letní prázdniny jsou už měsíc za námi, přes-

to bych ráda shrnula aktivity pro děti v tomto 

období. Byly to především příměstské tábory, 

na kterých se ve Vizovicích vystřídalo ve třech 

turnusech téměř 50 dětí. Děti byly spokoje-

né, a to je vždy největší odměna pro vedoucí. 

Děkuji realizačnímu týmu vedoucích: Alence, 

Míši, Markovi, Magdalence, Helči, Lucce, Verči, 

Lence a Andrejce.

Také jsme se podíleli na programu pro děti při 

naší pouti.

Jsme vděční farnosti za zázemí Komunitního 

centra a děkujeme městu Vizovice za fi nanční 

podporu při aktivitách Centra pro rodinu.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2022

V  úterý 14.  8. se dvanáct mladých z  naší far-

nosti vydalo do Hradce Králové na Celostát-

ní setkání mládeže. České dráhy posílily spo-

je, a tak jsme se úspěšně dostali na místo. Tam 

nás čekaly komplikace způsobené dlouhými 

frontami na registraci i ubytování. Město bylo 

opravdu plné mladých lidí. Celkem nás totiž 

bylo skoro 5000. Program setkání byl nabitý 

a rozmanitý. Každý si v něm našel své. Společ-

ný program se konal na hlavním pódiu každé 

ráno, v  poledne, kdy byla mše svatá, a  večer. 
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ohlédnutí

6. října slaví 52. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath

(1. 9. 1996 – 30. 6. 1998)

14. října slaví 5. výročí vysvěcení na biskupa

Mons. Antonín Basler a Mons. Josef Nuzík

Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha

svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.

Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.



Každý den jsme zahájili i zakončili modlitbou. 

Dopoledne se účastníci rozdělili do diskus-

ních skupinek, kde probíhala ranní kateche-

ze. Odpoledne jsme měli možnost přihlásit se 

na přednášky, workshopy, sporty, tvořivé díl-

ny, koncerty nebo využít zpovědí, duchovních 

rozhovorů, poraden… Mrzelo nás jen, že nešlo 

stihnout všechno.

Myslím, že setkání mládeže nás všechny obo-

hatilo, povzbudilo a  posunulo na naší cestě 

za Pánem. Odvezli jsme si spoustu zážitků, 

myšlenek, podnětů a taky trička a  jiné před-

měty s logem setkání „Vstaň“. Děkujeme všem 

organizátorům, městu a Bohu za všechno co 

jsme prožili.

Michaela Kolaříková

POUŤ NA PROVODOV S ORLEM

V  sobotu 10.  9. se na Provodově uskutečni-

la Pouť dětí, mládeže a  rodin na Provodově. 

Děkujeme všem zúčastněným za krásné spo-

lečenství a Malé schole za skvělý hudební do-

provod mše svaté.
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Školní rok jsme zahájili mší svatou za školáky, stu-
denty, učitele a vychovatele. Dětem byly požehnány 
aktovky – symbol všeho, co žáky a studenty v novém 
školním roce čeká. 

V sobotu 17. září se uskutečnila brigáda pro farnost. Několik mládežníků nabídlo pomoc ostatním farníkům 
a strávili s nimi sobotní dopoledne. Holky věnovaly svůj čas návštěvě, společnému popovídání a zpěvu u jedné 
rodiny. Kluci zase přiložili ruku k dílu a společně odvezli velkou hromadu cihel.
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LUKÁŠ (evangelista, patron malířů 

      a lékařů, svátek 18. října)

Informací o  Lukášově životě a  působení je 

relativně poskrovnu; často narážíme na jejich 

zlomkovitost, neúplnost, přibližnost a  nesnad-

nou ověřitelnost. Nesetkal se s Ježíšem osobně 

a  patřil k  druhé generaci křesťanů; narodil se 

na začátku našeho letopočtu zřejmě v  syrské 

Antiochii (dnešní jižní Turecko) jako pohan, 

původně pravděpodobně působil jako lékař, 

svetec mesíce
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byl učedníkem a  spolupracovníkem sv.  Pavla 

a  provázel ho na některých jeho misijních ces-

tách. Patrně se dožil vysokého věku a  zemřel 

jako neženatý, dle starého ústního podání jako 

mučedník. Většina jeho ostatků je uložena 

v Padově; lebka (kterou získal Karel IV.) je uložena 

v Katedrále sv. Víta v Praze.

Pokud jde Lukášovu účast na biblických textech, 

bývá tradičně označován za autora jednoho ze 

synoptických evangelií (umožňujícího srovnání 

s  Markem a  Matoušem), a  to třetího, a  Skutků 

apoštolských (do jisté míry pokračování vlast-

ního evangelia) – rozsahově to znamená téměř 

30 procent Nového zákona, nejvíce ze všech 

autorů. Oba texty jsou zasazeny do širšího his-

torického rámce, jsou psány řecky a v Řecku asi 

i vznikly (evangelium mezi léty 70 a 80 a Skutky 

70 a 90). Lukáš v nich užívá bohatý a barvitý ja-

zyk (snad to souviselo s jeho činností malířskou) 

a  vystupuje z  nich autor, který chce výrazně 

citově působit na své čtenáře. Evangelium je 

určeno všem, nikoli jen židům, a  dá rozdělit 

na tři hlavní části: Ježíšovo působení v  Galileji, 

jeho cesta do Jeruzaléma a jeruzalémské událos-

ti od vjezdu až po závěr jeho pozemského života 

a jeho oslavení (Velikonoce, Nanebevstoupení).

Kromě událostí popisovaných ve všech třech 

zmíněných evangeliích Lukáš přináší i  informa-

ce, které nenajdeme nikde jinde  – zvěstování, 

působivá podobenství o  milosrdném Samari-

tánovi, marnotratném synovi či setkání s  je-

ruzalémskými ženami; ženám věnuje Lukáš 

vůbec nejvíce pozornosti ze všech evangelistů; 

na prvním místě je to Marie (Lukáš bývá 

označován za mariologa NZ); připomeňme ale 

i  příběhy Marie a  Marty, Alžběty, příběh vdovy 

z Nain či ženy, která hřešila.

Lukáš je označován za „toho, kdo píše o Ježíšově 

laskavosti“ (či „mírnosti“) (Dante), protože celým 

jeho příběhem Kristova života prostupuje mo-

tiv lásky. H. Farmer (Oxfordský slovník svatých) 

dodává, že zdrojem osobitého Lukášova 

působení na pohany je zobrazení Krista jako 

plného soucitu s  trpícími, a  důraz na chudobu 

(sociální i  duchovní), modlitbu a  čistotu srdce 

(opět především v souvislosti s Ježíšem). 

G. Ravasi (Svatí na každý den) doplňuje, že 

výskyt slova Kristus (= řec. Kyrios) dosvědčuje 

v evangeliu jeho ústřední postavení: objevuje se 

103krát. Možná ale v  této souvislosti překvapí, 

že ve Skutcích apoštolů se toto slovo vyskytuje 

107×! Skutky zachycují šíření křesťanství od Jeru-

zaléma až do Říma; z dvanácti je podrobně pop-

sána pouze činnost Petra v první části (z dalších 

jsou zmíněni jen Jan a Jakub starší); druhá část se 

soustřeďuje na postavu Pavla. 

Miroslav Jaroščák



intence ríjen
1. So 17.30 Za † manžela Václava, živou i † rodinu s prosbou o Boží požehnání

2. Ne 9.00 Za farníky

3. Po 17.30 Za † rodiče, prarodiče a bratra

6. Čt 17.30
KAPLE NA KARAŽIJCE

Za živé a † členy společenství živého růžence

7. Pá 17.30
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ

Za † Jiřího Hanulíka, manžele Mikulčíkovy a za živou rodinu

8. So 17.30 Za † rodiče Hlavenkovy, dě  , Boží požehnání pro živou rodinu
a za duše v očistci

9. Ne 9.00 Za † Fran  šku a Jana Hábovy s prosbou o Boží požehnání a o chranu 
pro celou rodinu

10. Po 17.30 Za živou a † rodinu Vyoralovu, Krajčovu, Ševčíkovu, Žabkovu
a za duše v očistci

13. Čt 17.30 Za † rodiče Hlavičkovy, dva syny, dva zetě, snachu a za duše v očistci

14. Pá 17.30 Za † rodiče Dohnalovy a Žáčkovy a za živou rodinu

15. So 17.30 Za † syny Daniela, dědečka Jana a celou živou rodinu Solařovu

16. Ne 9.00 Za † Ludmilu a Oldřicha Ryšavé, prarodiče z obou stran
a za duše v očistci

17. Po 17.30 Za živou a † rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu
a za duše v očistci.

20. Čt 17.30 Za † rodiče Marii a Petra Pečeňovy a za živou i † rodinu

21. Pá 17.30 Za Marii a Josefa Doležalovy, živou a † rodinu Doležalovu,
Vavříčkovu a Lošákovu

22. So 17.30
DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

Mše sv. nebude sloužena

23. Ne 9.00 Za † rodiče Hábovy a Hegedušovy, živou rodinu Hábovu
s prosbou o ochranu Panny Marie

24. Po 17.30 Za † Marii Baluskovou s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou 
rodinu a za duše v očistci

27. Čt 17.30 Za † rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu a za živou rodinu

28. Pá 17.30
Svátek SVATÝCH ŠIMONA A JUDY

Za P. Josefa Pekárka, SDB, a za duše v očistci

29. So 17.30 Za živou a † rodinu Foj  kovu a Kozubíkovu

30. Ne 9.00 Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehnání

31. Po 17.30 Za † Bronislavu Křížovou, živou a † rodinu Grebeníčkovu,
Kucerovu a Špačkovu


