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úvodník

JE ČAS, ABYCHOM PROCITLI ZE SPÁNKU
V adventu, jak sám název napovídá, mluvíme
o příchodu Páně. Člověk je jako propast, kterou je možné vyplnit jen Bohem. Bůh je připraven vždy a přichází. S člověkem to bývá jinak.
A proto nám adventní liturgie několikrát připomene slova apoštola: „Je čas, abychom procitli
ze spánku.“
Co se stane, když nám Bůh dá na vědomí nějakým způsobem, abychom změnili svůj život
nebo plán a my odmítneme ze strachu, obav

nebo pohodlí? Bůh si najde pro splnění svého
záměru jiného člověka, ale my si pro svou spásu
nenajdeme jiného Boha. Budoucnost bude taková, jakou ji chce mít Bůh, a my jsme jen nástrojem v Jeho rukou, aby se uskutečnily plány,
které s námi má.
Do nadcházejících dnů přeji každému bdělost,
otevřenost a ochotu přijmout nejvzácnější Dar.
Požehnaný advent a radost z narozeného Krista
přeje P. Vít Hlavica

oznámení
RORÁTY V ADVENTNÍ DOBĚ

V adventu v pondělí a ve středu v 6:45
bude v kostele rorátní mše svatá jen za svitu lucerniček a svíček. Nebude chybět příběh pro děti. Poté snídaně na faře. Mladší
děti můžeme do školy doprovodit.
V pátek budou roráty v 17:30
(před mší sv.).
První roráty jsou už 29. 11.
LISTOPAD 2021
v neděli 28. listopadu vstoupíme do nového
církevního roku. V tomto roce budeme v neděli
číst texty dle liturgického roku C.
PROSINEC 2021
 čtvrtek 2. prosince je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
na první pátek 3. prosince bude příležitost
k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin.
v sobotu 4. prosince zveme všechny farníky
na adventní duchovní obnovu s P. Karlem Skočovským, která bude od 9:00 do 14:00 probíhat
v sále Komunitního centra ve Vizovicích. Pro zájemce bude připraven i oběd za 80 Kč. Prosíme
o přihlášení na mailu CPR Vizovice.
v neděli 5. prosince zveme děti na setkání
se svatým Mikulášem. V 9:00 bude mše svatá
a po ní nebeská návštěva.
v sobotu 11. prosince bude od 9 hodin probíhat předvánoční úklid kostela. Prosíme o pomoc všechny ochotné farníky.
v neděli 12. prosince vás srdečně zveme na
Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, které
se uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích
v 15 hodin. Koncert připravila ZUŠ Zlín, pobočka Vizovice, ve spolupráci s CPR Vizovice.
farní zpravodaj / prosinec 2021 / leden 2022

v neděli 19. prosince bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
 v neděli 19. prosince bude příležitost
k předvánoční sv. smíření od 16 do 17:30 (cizí
zpovědníci).
v neděli 26. prosince jste v 16 hodin zváni
na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
 v neděli 26. prosince o svátku Svaté Rodiny se bude konat při mši svaté obnova manželského slibu.
 v pátek 31. prosince poděkujeme při mši
svaté v 9:00 za uplynulý rok 2021.
v pátek 31. prosince proběhne tradiční Farní silvestr na Orlovně ve Vizovicích. Těšit se můžete na originální téma, kostýmy, program a samozřejmě bohatou tombolu. Také bychom Vás
chtěli poprosit o dary do tomboly. Odevzdávejte je komukoli z mládeže. Moc děkujeme. Bližší
informace se brzy dozvíte v ohláškách. Těšíme
se na Vás! Vaše mládež
BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ
Vizovice Bratřejov
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby rodiny byly stále více místem lásky,
osobního růstu a předávání víry.
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LEDEN 2022
 v sobotu 1. ledna je slavnost Matky Boží,
Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a také
Světový den modliteb za mír. Mše svatá bude
v 9 hodin.
 ve čtvrtek 6. ledna je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
 ve čtvrtek 6. ledna na Slavnost Zjevení
Páně – Tří králů – doporučený zasvěcený svátek, bude při mši sv. v 17:30 žehnání vody, křídy a kadidla.
 na první pátek 7. ledna bude příležitost
k adoraci a svátosti smíření od 16:30.
v sobotu 8. ledna proběhne Tříkrálová sbírka
v našem městě a okolí. Žehnání tříkrálovým koledníkům se uskuteční při mši svaté ráno v 7:30.
v neděli 9. ledna zakončíme oslavou svátku
Křtu Páně dobu vánoční.
 v neděli 16. ledna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 od úterý 18. do úterý 25. ledna je Týden
modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období
na to pamatujme při společných i soukromých
modlitbách.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Abychom v době pandemie neztráceli
naději a společně prosili Boha
za její ukončení.
CENTRUM PRO RODINU
V prosinci bude v Komunitním
centru otevřena herna pro rodiče s dětmi pouze ve středu
9 – 11 a 15 – 17 hodin. Prosíme
o dodržování hygienických pravidel. Případné
změny a aktuální informace budou zveřejněny
na Facebooku Centra pro rodinu.
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V neděli 12. prosince vás srdečně zveme
na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem,
které se uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích v 15 hodin. Koncert připravila ZUŠ Zlín,
pobočka Vizovice, ve spolupráci s CPR Vizovice.
Milí rodiče a děti,
blíží se opět tradiční Tříkrálová sbírka a v našem městě a katolické farnosti je již několik let dobrým zvykem, že se účastníme této
akce v hojném počtu. Proto Vás chceme požádat o spolupráci. Do jednotlivých skupinek koledníků budeme potřebovat zapojení většího
počtu dětí. Prosíme vás tedy, abyste podpořili své děti v rozhodnutí účastnit se Tříkrálové
sbírky, která proběhne v našem městě v sobotu 8. ledna 2022.
Sraz všech účastníků bude v Komunitním centru v 7:00. Zde děti obdrží farní kostým (není
třeba mít vlastní) a korunu. Pak se všichni přesunou do kostela, kde se zúčastní mše sv. s požehnáním. Děti se vyfotí a budou vyslány i s vedoucím do ulic. Průměrná doba koledování
jedné skupinky činí max. 3 hodiny.
Z organizačních důvodů prosím nahlaste (pokud jste tak ještě neučinili) děti, které se letos
zapojí do Tříkrálové sbírky, nejpozději do pátku
7. ledna 2022 koordinátorce sbírky v naší farnosti Haně Radoňové, mob. 604 218 211, email:
hana.radonova@seznam.cz.
Za Vaši ochotu a pomoc Vám děkujeme.
Farnost Vizovice
a Centrum pro rodinu Vizovice a Charita Zlín
Koncem měsíce ledna začne kurz příprav
snoubenců na manželství (bude upřesněno
na plakátku). Snoubenci, kteří plánují svatbu
v roce 2022 v kostele, mají 4 setkání s knězem
a 4 setkání nad prorodinnými tématy v Centru pro rodinu v Komunitním centru Vizovice.
www.farnostvizovice.cz

Zájemci o kurz se mohou zapsat prostřednictvím emailu: cprvizovice@ado.cz nebo na tel.
604 218 211 (H. Radoňová).
Vánoční balíček pro Ukrajinu
Díky Vaší štědrosti se podařilo vybrat 7 581 Kč.
V době, kdy píšu tento příspěvek, ještě nejsou
balíčky zabaleny. Podrobné informace o nakoupených věcech pro 3 chlapce najdete na nástěnce pod věží kostela. Zabalené dárky Charita
převezme 22. 12.
Za Centrum pro rodinu Vizovice, z.s., přejeme
všem požehnané Vánoce. Děkujeme za Vaši přízeň, za pomoc při realizaci našich aktivit a do
nového roku 2022 přejeme víru, naději, lásku
a dar zdraví.
Hana Radoňová
PASTORAČNÍ PLÁN 2022
CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI
A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE 2022:
9. ledna – svátek Křtu Páně
2. března – Popeleční středa
17. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
26. května – slavnost Nanebevstoupení Páně
5. června – slavnost Seslání Ducha Svatého
12. června – slavnost Nejsvětější Trojice
16. června – slavnost Těla a Krve Páně
24. června – slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
20. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále
POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ
DNY PRO FARNOST V ROCE 2021:
23. dubna – Děkanátní setkání mládeže
Vizovice
7. května – Setkání schol Trnava
12. května – Panna Maria Fatimská
– mše sv. v kapli na Karažijce
farní zpravodaj / prosinec 2021 / leden 2022

15. května – pouť u Chladné studny
28. května – mše sv. v zámecké kapli
29. května – První svaté přijímání
10. června – Noc kostelů
19. června – Slavnost Těla a Krve Páně
– „Boží Tělo“
20. června – 220. výročí posvěcení kostela
23. června – Adorační den farnosti
7. srpna – poutní slavnost sv. Vavřince
27. srpna – Arcidiecézní pouť rodin
– Svatý Hostýn
6. října – Panna Maria Růžencová
– mše sv. v kapli na Karažijce
22. října – Děkanátní pouť za obnovu rodin
a duchovní povolání – Velehrad
SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ V ROCE 2022:
pravidelně každý měsíc – za farníky
pravidelně každý měsíc – za členy živého
růžence
8. ledna – za koledníky Tříkrálové sbírky
2. února – za všechny ženy farnosti
19. března – za všechny muže farnosti
25. března – za všechny ženy
v požehnaném stavu
10. dubna – za mládež farnosti
14. dubna – za děti prvokomunikanty
a jejich rodiče a sourozence
8. května – za maminky
22. května – na poděkování za dar života
a svátost kněžství
P. Arnošta Červinky
a † P. ThDr. Stanislava Glücka
29. května – za děti prvokomunikanty
a jejich rodiče a sourozence
24. června – na poděkování za uplynulý
školní rok
17. července – za zemřelého
Mons. Jana Kutáče
7. srpna – 15:00 - za farníky a poutníky
28. srpna – za školáky, studenty a učitele
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2. listopadu – za všechny zemřelé kněze
a farníky, na které nikdo nepamatuje
20. listopadu – za mládež
(slavnost Ježíše Krista Krále)
25. listopadu – za naše schóly, sbor
a všechny muzikanty
24. prosince – 15:00 – za děti a jejich rodiny;
21:30 – za farníky a město Vizovice
30. prosince – za rodiny naší farnosti
31. prosince – na poděkování Pánu Bohu
za uplynulý rok 2022
AKCE V ROCE 2022:
8. ledna – Tříkrálová sbírka
18. – 25. ledna – Týden modliteb
za jednotu křesťanů
27. února – Výroční členská schůze Orla
9. dubna – Jarní putování
8. května – Oslava svátku maminek
10. června – Noc kostelů
25. června – Hry bez hranic

červenec – srpen – Letní prázdninové dny
pro děti
6. – 13. srpna – farní tábor
9. – 14. srpna CSM Hradec Králové
20. – 21. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně
10. září – Pouť dětí, mládeže a rodin
na zahájení školního roku
na Provodově
PŘEDEPSANÉ SBÍRKY V ROCE 2022:
27. února – Sbírka Haléř svatého Petra
15. – 16. dubna – Dary na Boží hrob
v Jeruzalémě
17. dubna – Sbírka na Kněžský seminář
v Olomouci
8. května – Sbírka na křesťanská média
22. května – Sbírka na pronásledované
křesťany
5. června – Sbírka na církevní školy v diecézi
23. října – Sbírka na misie
6. listopadu – Sbírka na Charitu

blahoprání
PROSINEC 2021
15. prosince slaví své 53. narozeniny
P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)
LEDEN 2022
19. ledna slaví své 80. narozeniny otec
emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička
31. ledna slaví svátek otec arcibiskup Jan Graubner
(1. 7. 1982–30. 4. 1990)
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého,
ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme

28. ledna by oslavil své 80. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč
(1. 7. 2006 – 14. 7. 2012)
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
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www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí

SCHÓLOVÁ VÍKENDOVKA 5.–7. 11. 2021
V pátek jsme se sešli jako vždy na zkoušce na mši
svatou, kde jsme také zazpívali. Potom jsme se
zúčastnili spolča Piškotů. Dále jsme si dali společnou večeři a začal večerní program v podobě
filmu, který nese název COCO. Všem se moc líbil.
Ráno nás probudily hlasy starších holek a zvuky jejich nástrojů. Hned jsme vyskočili ze spacáků a dali si výtečnou snídani. Potom nastal zajímavý program, ve kterém jsme si zkusili, jak naše
hlasivky dokážou pracovat. Po tomhle úžasném

programu, kde jsme se naučili spoustu nových
věcí, třeba jak odolávat stresu při zpěvu, jsme si
šli dát oběd, zazpívali si několik našich oblíbených písniček.
Abychom se nadýchali čistého venkovního
vzduchu a obdivovali krásy naší přírody, vydali jsme se do parku. Tam si pro nás starší holky
nachystaly hru. Úkol hry zněl jasně – posbírat co
nejvíce bodů v podobě lístečků, na kterých byla
zvířata.
Po návratu a svačince jsme začali zkoušet na náš
hřeb večera a taky na večerní mši svatou. Poté
jsme si dali večeři a po ní už se vše připravilo
a začala naše Superstar. Všichni jsme předvedli svá čísla, a protože jsme vydali ze sebe to nejlepší, vyhráli jsme všichni. Pustili jsme si i videa
z předešlých víkendovek (a zjistili jsme, jak jsme
se ve zpěvu výrazně posunuli). Ráno jsme pokračovali zkouškou na mši svatou (tentokrát i s posilou z Velké scholy).
Po tomto úžasném víkendu jsme si sbalili své
saky a paky a vydali se zpátky domů.
Děkujeme všem holkám, které pro nás tuhle víkendovku nachystaly, naší kuchařce, která nám
dělala výtečná jídla, a taky všem holkám, které
přišly. Těšíme se na další víkendovky.
Eliška a Lucka Grebeníčkovy

svetec mesíce
EDMUND CAMPION (= KAMPIÁN)
(kněz, mučedník, svátek 1. prosince)
Už v prvním století po svém vzniku dalo
Tovaryšstvo Ježíšovo světu řadu vynikajících osobností; kromě sv. Ignáce k nim patřil F. Xaverský, F. Borgia (=Borgiáš), A. Gonzaga, P. Faber
a P. Canisius (=Kanis). Posledně jmenovaný
pak přivedl už r. 1556, pouhých šestnáct let
po založení řádu, do Prahy svých dvanáct
spolubratrů a na Starém Městě založil jezuitskou
farní zpravodaj / prosinec 2021 / leden 2022

kolej, Canisium, pozdější Klementinum.
Dalším významným představitelem Tovaryšstva
působícím i v českých zemích byl E. Campion. Rodák z Londýna pocházel z chudých
poměrů, ale jeho talent byl tak výjimečný, že
asociace londýnských obchodníků mu zaplatila
studium v Oxfordu. A vynikl i tam; když Oxford
navštívila královna Alžběta, byl to Edmund, kdo ji
na půdě univerzity vítal. R. 1564 dokončil univerzitní studium a složil přísahu věrnosti panovnici
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jakožto hlavě anglikánské (protestantské) církve,
měl však výčitky svědomí, že tím zradil svou
víru, zvláště poté, kdy byl vysvěcen na kněze
a stal se jáhnem. Nakonec dospěl k radikálnímu rozhodnutí a z Anglie odešel, nejprve do
Irska a pak r. 1572 do Francie studovat na nově
založenou kolej pro anglické katolíky v Douai,
kde potvrdil příslušnost ke katolické církvi
i formálně. O rok později vstoupil v Římě do
Tovaryšstva. To určilo, že formativní léta stráví
v Čechách. Noviciát ukončil v Brně, studia pak

na pražské jezuitské koleji, kde několik let i učil
rétoriku a filozofii. R. 1578 přijal kněžské svěcení
z rukou arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice
a o dvě léta později byl vyslán na jezuitskou misi
do Anglie. Jistě si byl vědom, že hlásit se ke katolicismu v Anglii se v tehdejší vypjaté a bouřlivé
době trestalo smrtí, ale to ho neodradilo. Svou
přítomností a svými kázáními dodával odvahy
anglickým katolíkům, kteří odmítli uznat Alžbětu
za hlavu místní církve. Nechal také vytisknout

a rozšířit dopis adresovaný královské radě, kde
navrhoval veřejnou diskusi mezi anglickými katolíky a protestanty, a také krátký spis (Decem
Rationes), v němž uváděl deset důvodů, proč
přijmout katolictví. Anglické úřady jeho činnost
nenechaly bez povšimnutí. V červenci r. 1581
byl v Norfolku zatčen a hned nato uvězněn
v londýnském Toweru (tam byli už dříve vězněni
a pak i popraveni T. More a J. Fisher za to, že
odmítli uznat Jindřicha VIII. za hlavu církve).
Ve vězení ho na jedné straně vyzývali k diskusím
o otázkách víry, na straně druhé ho podrobovali
mučení. V listopadu byl pak v soudním procesu
spolu s dalšími sedmi druhy obviněn z velezrady. Všichni dostali trest smrti vyjma Campiona,
který dostal čas „na rozmyšlenou“, přičemž mu
bylo nabídnuto skvělé místo, pokud se zřekne
katolické víry. Odmítl a ve své závěrečné řeči
před popravou řekl: „Tím, že jste nás odsoudili,
jste odsoudili všechny před námi, všechny biskupy a krále, všechny ty, kdo byli slávou Anglie,
ostrova svatých a nejoddanějšího dítka Petrova
stolce. Budoucí soud se však nenechá podplatit
jako ti, kdo nás teď chtějí odsoudit na smrt.“
Tehdejší trest za velezradu byl nesmírně
krutý a byl jím zbaven života i Edmund Campion. 1. prosince 1581 byl nejdříve oběšen, ale
odříznut ještě před udušením, zaživa mu byly
vytrženy z těla vnitřnosti a odseknuty končetiny,
pak byl sťat a jeho tělo rozčtvrceno.
Lev XIII. Campiona r. 1886 blahořečil a Pavel VI.
r. 1970 svatořečil jako jednoho ze čtyřiceti
mučedníků Anglie a Walesu.
F. Úředníček vydal r. 2011 knihu Edmund
Kampián SJ (nakl. Refugium Velehrad); historii
působení Tovaryšstva u nás podává I. Čornejová
(Tovaryšstvo Ježíšovo, nakl. Hart 2002).
Miroslav Jaroščák
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intence prosinec
1.

St

6.45

Volné

2.

Čt

17.30 Za živou a † rodinu Folkovu, Slámovu a Kleslovu

3.

Pá

17.30 Za † Jana Mrlíka a živou rodinu

4.

So

17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence

5.

Ne

9.00

Za farníky

6.

Po

6.45

Volné

8.

St

6.45

9.

Čt

17.30 za živou a † rodinu Zigalovu

10.

Pá

17.30

11.

So

17.30 Za živou a † rodinu Kořenkovu a Konvalinovu

12.

Ne

13.

Po

6.45

Volné

15.

St

6.45

Volné

16.

Čt

17.30 Za živou a † rodinu Horovu, Mikulaštíkovu a za duše v očistci

17.

Pá

17.30 Za živou a † rodinu Pritchardovu a Žilinskou

18.

So

17.30

Za † Anastázii a Augustína Tomíkovy s prosbou o Boží požehnání
a pomoc pro živou rodinu

19.

Ne

9.00

Za † P. ThDr. Stanislava Glűcka, † bratry Karla, Zdeňka, Ladislava, rodiče
a za rodinu Sýkorovu

20.

Po

6.45

Za rodinu Lutonskou

22.

St

6.45

Za † rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy
a za živou i † rodinu

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

24.

Pá

Za † P. Rudolfa Adámka, P. Františka Hnilu, Mons. Jana Kutáče
a P. ThDr. Stanislava Glűcka

Za papeže Františka, Benedikta a na poděkování Pánu Bohu
za přijatá dobrodiní

9.00 Za † staříčky Žůrkovy, jejich děti a za duše v očistci

15.00

ŠTĚDRÝ DEN
Za děti a jejich rodiny

21.30 Za farníky a město Vizovice
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.

So

9.00

26.

Ne

9.00

30.

Čt

17.30 Za rodinu Hrubou, Váňovu, Drahomíru Heissovou a za duše v očistci

31.

Pá

9.00

Za živou a † rodinu Janečkovu a Klemšovu
Svátek SVATÉ RODINY a SV. ŠTĚPÁNA
Za rodiny naší farnosti

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2021

