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úvodník
JSME JEN POUTNÍCI NA TÉTO ZEMI
Čekají nás prázdniny a čas dovolených. Většina
lidí se už těší, jak se jim podaří někam vycestovat, odpočinout si a také poznat nová místa

nebo nové lidi. Na cestách můžeme zažít nejrůznější dobrodružství. Každopádně setkání se
zajímavými lidmi, kteří nás mile překvapí nebo

nám třeba pomohou v nesnázi, patří mezi nezapomenutelné zážitky.
U některých národů byl odpradávna jakýsi cit
pro pozvání pocestných do domu. Ti, kdo někoho takto přijali, se cítili i vyznamenáni přítomností pocestných. Tak se objevuje známé
přísloví: „Host do domu, Bůh do domu.“
V první knize Mojžíšově je příběh o tom, jak Abraham přijal tři tajemné pocestné. Měl velkou
starost o to, aby jim dal to nejlepší jídlo. Písmo
odhalí, že tito poutníci jsou samotným Bohem,
který se ukazuje Abrahamovi v lidské podobě
a slibuje mu syna.
Také Pán Ježíš ujišťuje, že když přijmeme
do domu pocestného, přijímáme zároveň i samotného Ježíše.
V evangeliu čteme, jak se cítil poctěn hříšný
celník Zacheus, když chtěl Ježíš pobýt v jeho
domě, a jak se díky tomu napravil. Byla místa,
kam Ježíš rád přicházel a kde měl přátele. Mezi
takové příbytky patřil domek, kde žili Marie,
Marta a jejich bratr Lazar. Víme, jak moc Martě
záleželo na tom, aby se Kristu dostalo dobrého
přijetí a obsluhy.
Pán sám však přesto zůstává osamělým poutníkem, neboť přišel z nebe a lidé na zemi jej nemohou pochopit. Trpělivě vysvětluje a učí, ale
stále zůstává „jiný“ než ostatní. Proto musí přiznat: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale
Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“ (Luk
9,58) Podobně se budou později cítit i Ježíšovi
apoštolové vyslaní do světa hlásat radostnou
zprávu.

Arabové mají přísloví: „Život je jako most. Přejdi po něm, ale dům si na něm nestav.“ Nebezpečí spočívá v tom, že se zde „uvelebíme“, jako
by tento svět byl cílem, a ne pouhou cestou
k cíli do domu Hospodinova.
Pamatujme na to, že jsme jen poutníci. Buďme
vděčni za každého, kdo nám na našich cestách

pomůže, poradí, mile překvapí a nabídne svůj
čas. A my sami buďme otevření a připravení
pomoci každému, kdo to na své cestě životem
bude potřebovat.
Požehnané prázdninové dny!
o. Vít

oznámení
ČERVENEC
 v pátek 2. července dopoledne bude návštěva nemocných. Zároveň bude v tento den
příležitost k adoraci a svátosti smíření od 16:00.
v neděli 4. července z rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude nedělní sbírka v olomoucké arcidiecézi určena na pomoc lidem
na jižní Moravě zasaženým přírodní katastrofou.
v pondělí 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá v našem kostele bude
v 9:00. V Bratřejově bude slavnostní poutní
mše svatá v 10:30.
v neděli 18. července bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
 v neděli 25. července bude slavit farnost
Jasenná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalény začne v 10:30.
ve dnech 24. 7. – 31. 7. 2021 se uskuteční
letní tábor pro děti ve Staré Vodě.
SRPEN
 v pondělí 2. srpna nebude večerní mše
svatá.
v pátek 6. srpna dopoledne bude návštěva
nemocných. Zároveň bude v tento den příležitost k adoraci a svátosti smíření od 16:00.
 v neděli 8. srpna oslaví naše farnost svátek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá
bude pouze v 15:00. Mši svatou by měl sloužit novokněz Dominik Kovář z Lidečka. Po mši
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sv. bude udělovat novokněžské požehnání
a po něm bude následovat přátelské posezení
na orelském hřišti.
v neděli 29. srpna budou při mši svaté dětem požehnány školní aktovky. Nezapomeňte
si je, děti, přinést! Zároveň budou představeny děti, které půjdou 26. září poprvé ke svatému přijímání.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ČERVENEC

Aby náš národ sjednocovalo dědictví
svatých Cyrila a Metoděje a jejich žáků.
NA MĚSÍC SRPEN

Aby si rodiče o prázdninách dokázali najít
čas pro své děti.

ZÁŘÍ
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své děti do výuky náboženství, aby si
vyzvedli přihlášku pod věží kostela nebo
si ji stáhli z farního webu a vyplněnou ji
neprodleně odevzdali na faru.
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OREL
Zdař Bůh, farníci a orlové.
Je čas prázdnin a dovolených, přijměte pozvání na orelské aktivity během této doby.
Prázdniny zahájíme účastí na Dnech lidí
dobré vůle a hlavní pouti na Velehradě. Někteří se zajisté již tradičně vydají do nedalekého Bratřejova.
Letošní Hry bez hranic se uskuteční v sobotu 7. srpna v předvečer oslavy patrona našeho kostela a města sv. Vavřince. O této akci
budete včas podrobně informováni.

Tradiční pouť Orlů na sv. Hostýně proběhne 21. - 22. srpna.
V sobotu 4. září poprosíme na Provodově
o zdárný průběh nového školního roku.
Pro zdar všech orelských aktivit můžeme společně poprosit slovy:
„Darů všech zdroji, žehnej nám té chvíle, pomáhej v boji skromné naší síle. Zachraň nám
víru, bychom došli cíle, věčného míru! Amen.“
Zdeněk Adamuška, starosta jednoty

Další akcí bude příměstský tábor pro naše
florbalisty, který bude probíhat od 16. do 20.
srpna.

30. 6. oslaví 20 let kněžství náš P. Mgr. ICLic. Vít Hlavica
(1.7.2018 - )
1. 7. slaví 48. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč
15. 7. slaví svátek P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina
(1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)
25. 7. slaví 55. narozeniny otec pomocný biskup
Mons. Josef Nuzík
9. 8. slaví 46. narozeniny P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina
(1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)
29. 8. slaví své 73. narozeniny Mons. Jan Graubner
(1982 – 1990)
Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie a také
přímluvu jejich patronů. Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme
14. července 2012 zemřel Mons. Jan Kutáč

(2006 - 2012)
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

24. května - Vigilie seslání Ducha svatého
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V neděli 6. června jsme v naší farnosti oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Po mši následoval průvod kolem kostela a celodenní adorace v kostele zakončená požehnáním. Děkujeme všem, kteří připravili oltáře
a podíleli na modlitební stráži.
/5

www.farnostvizovice.cz

Někteří vizovičtí farníci vyrazili 13. června na pouť ke kapli sv. Antonína na Skalce ve Fryštáku.
Po mši svaté se potkali také s pomocným biskupem Mons. Antonínem Baslerem.

Farní zpravodaj, ročník X, číslo 7/8, červenec / srpen 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. srpna 2021. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence cervenec
1.

Čt

17.30 Za † Marii a Bohuslava Janna a za Boží požehnání pro celou rodinu

2.

Pá

17.30 Za † Marii a Františka Hábovy a za živou rodinu Hábovu a Vajďákovu

3.

So

17.30 Za živé a † členy společenství živého růžence

4.

Ne

9.00

5.

Po

9.00

8.

Čt

17.30 Za † rodinu Plškovu, Světlíkovu, Michalíkovu a za duše v očistci

9.

Pá

17.30 Za † Annu Pečeňovou ke 100. výročí narození

10.

So

17.30 Za † manžele Janečkovy, živou rodinu a za duše v očistci

11.

Ne

9.00

12.

Po

17.30 Za † Františka Brázdila, rodiče, živou rodinu a za dušev očistci

15.

Čt

17.30

16.

Pá

17.30 Za Jaroslava Mozgvu

17.

So

17.30

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

18.

Ne

9.00

Na poděkování za dožití 70 let života

19.

Po

17.30 Za manžele Adamuškovy a Boží ochranu pro celou rodinu

22.

Čt

17.30 Za živou a † rodinu Zajícovu, Johnovu a za duše v očistci

23.

Pá

17.30 Za † Magdu Lednickou, rodiče a za živou rodinu

24.

So

17.30

Za † Ludmilu a Josefa Čižmářovy, † manžele Balajkovy
a za živou rodinu Pšenčíkovu, Hasíkovu, Balajkovu a Mikeskovu

25.

Ne

9.00

Za † Ludmilu a Františka Hábovy, jejich děti Marii a Jiřího

26.

Po

17.30

Za Marii Baluskovou s poděkováním za dar života a s prosbou
o ochranu Panny Marie

29.

Čt

17.30 Za † Zdeňka Honka a † rodinu Honkovu

30.

Pá

17.30

31.

So

Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté milosti s prosbou
17.30 o pomoc a ochranu Panny Marie a dar víry pro rodinu Jaroščákovu,
Pinkavovu a Kadlecovu

Na poděkování Pánu Bohu za 20 let kněžství našeho P. Vítka
SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE
Za farníky

Za † Mons. Jana Kutáče

Na poděkování za dar života, † manžela s prosbou
o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny

Za † Marii Kudelovou k 1. výročí úmrtí, † manžela Josefa,
syna Milana a za živou i † rodinu Kudelovu, Lukášovu a Malíškovu

intence srpen
Za † Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka
a za živou i † rodinu

1.

Ne

9.00

2.

Po

17.30 Mše sv. nebude sloužena

5.

Čt

17.30 Za † Annu Chromou

6.

Pá

17.30

7.

So

17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence

8.

Ne

15.00 Za farníky a poutníky

9.

Po

17.30 Mše sv. nebude sloužena

12.

Čt

17.30 Mše sv. nebude sloužena

13.

Pá

17.30 Mše sv. nebude sloužena

14.

So

17.30 Mše sv. nebude sloužena

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.

Ne

9.00

16.

Po

17.30 Mše sv. nebude sloužena

19.

Čt

17.30 Mše sv. nebude sloužena

20.

Pá

17.30 Mše sv. nebude sloužena

21.

So

17.30 Za rodinu Smýkalovu, Žůrkovu a Chmelinovu

22.

Ne

9.00

Za † Boženu a Josefa Mohylovy, † sestru Blaženu
a za Boží ochranu pro živou rodinu

23.

Po

17.30

Za † rodiče Jiříčkovy, syna Tomáše s prosbou
a Boží pomoc pro celou rodinu

26.

Čt

17.30 Za † Jarmilu a Františka Meluzínovy, rodiče a za živou rodinu

27.

Pá

17.30

28.

So

17.30 Za † Františku a Karla Kunderovy, živou rodinu a za duše v očistci

29.

Ne

9.00

30.

Po

17.30 Za † Františku a Karla Hábovy, staříčky a Věru Hábovou

Na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání
pro živou rodinu

Za † Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu, prarodiče
a za živou rodinu

Za školáky, studenty a učitele

