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úvodník
PODĚKOVÁNÍ
Pastorační rada farnosti Vizovice zaslala novému pražskému arcibiskupovi Mons. Janu
Graubnerovi poděkování za vše, co pro olomouckou arcidiecézi i naši farnost vykonal.
21. července otec arcibiskup poslal (ručně psané) poděkování, které je určeno nám všem:
Milí farníci z Vizovic,
moc děkuji za Váš dopis a přání. Velmi rád vzpomínám a mám radost, když budujete živé společenství farnosti, které je otevřené pro nové členy.
Všem ze srdce žehná a o modlitbu prosí
+ Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český
PASTORAČNÍ RADA
Volby do pastorační rady farnosti
a jmenování do ekonomické rady
V září proběhnou volby do pastorační rady farnosti. V neděli 11. 9. bude první kolo – každý
bude moci navrhnout svého kandidáta, o kterém se domnívá, že svou povahou, dobrým životem, aktivní službou a svými inspirativními
vizemi může přispět k rozvoji farnosti. Z navržených kandidátů se vyberou ti, kteří získali nejvíce hlasů (a budou souhlasit s kandidaturou),
a za 14 dnů (v neděli 25. 9.) se z nich zvolí noví
členové. Ustanoveni budou společně v neděli
9. 10. při mši sv. v 9.00.
Pastorační rada je poradním orgánem faráře
v otázkách pastorace. Z poloviny je volena farníky, druhou polovinu může jmenovat farář.
Ke stejnému dni bude jmenovaná nová ekonomická rada farnosti. Obě rady jsou ustanoveny
na dobu 4 let. Předsedou obou rad je farář.

Ze stanov pastorační rady:
Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla
jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou
činnost pastorační rady je společná modlitba
a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými
základním předpokladem. Úkolem pastorační
rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti
řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat
součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet
se na vytváření pastoračního programu. Hledí
do budoucnosti a podílí se na vytváření vizí,
aby byla farnost živá i pro další generace.
P. Vít

oznámení
ZÁŘÍ
 na první pátek 2. září bude příležitost
k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin. Dopoledne návštěva nemocných.
v pátek 9. září se v 18.15 v sále komunitního centra uskuteční první setkání biřmovanců.
 v neděli 18. září bude pravidelná sbírka
na opravy farního kostela.
 ve středu 28. září je slavnost sv. Václava,
mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek – mše sv. bude v 9.00.
v pátek 30. září po mši svaté v 18.15 bude
v sále komunitního centra setkání rodičů dětí
3. třídy, které se připravují na 1. sv. přijímání.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
Blíží se začátek nového školního roku a s ním
i možnost přihlásit dítě do náboženství. Pokud jste tak ještě neučinili, přihláška je ke stažení na internetových stránkách farnosti. Odevzdejte ji prosím co nejdříve do schránky
na faře. Rozvrh hodin náboženství bude k dispozici během prvního školního týdne na nástěnce pro děti pod věží kostela.
OREL
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiny v sobotu 10. září
na Pouť dětí, mládeže a rodin na Provodov. Můžete se přidat k společnému pěšímu
putování ve 12 hod. od sochy sv. Františka Saleského u pramene Radějůvka či ke kostelu
na Malenisku přijet autem či na kole. Pouť začne mší svatou ve 13 hod., kterou svým zpěvem doprovodí malá schola z Vizovic. Následovat bude program pro děti i dospělé. Děti
se mohou těšit na stopovací hru a stanoviště s úkoly. Společné setkání ukončíme opékáfarní zpravodaj / září 2022

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
PRO ROK 2022
SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI
MODLITBY S PAPEŽEM
(APOŠTOLÁTU MODLITBY)
ZÁŘÍ
Úmysl papeže
Za zrušení trestu smrti
Modleme se za to, aby v zákonech všech
zemí světa byl zrušen trest smrti,
který poškozuje nedotknutelnost
a důstojnost osoby.
Národní úmysl
Za synodní proces
Modleme za místní církve evropského
kontinentu, aby v rámci synodního
procesu naslouchaly Duchu pravdy
a pokoje.
ním špekáčků. Více informací poskytne Alžběta Doležalová.
K pravidelnému cvičení během nového školního roku zveme všechny děti a rodiče z oddílu
Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček. Budeme se
scházet od 14. září ve dvou skupinách:
1) Orlíček (děti ve věku 1 – 3 let se svými rodiči): středa 9 – 10 hod na orlovně. Pomocí
písniček a říkanek se zde děti učí základním
pohybovým dovednostem, s netradičními pomůckami procvičují jemnou motoriku. Nechybí překážková dráha a cvičení s padákem.
2) Orlíček předškoláček (děti ve věku 3 – 6 let
se svými rodiči): středa 16 – 17 hod na orlovně.
Náplní setkání je rozběhání formou honičky,
rozcvička a pohybové a míčové hry inspirova/2

né biblickými příběhy. V letošním roce nás budou provázet příběhy Nového zákona i životopisy světců.
Zájemci o cvičení v Orlíčku se mohou co nejdříve přihlásit Alžbětě Doležalové:
(alz. dolezalova@seznam.cz, tel. 607 720 109).
Zejména ve skupině mladších dětí máme volná místa.
Těšíme se na setkání se všemi dětmi a jejich rodiči, rádi mezi sebou uvítáme nové kamarády!

Od pondělí 5. září začínáme s florbalovými
tréninky, které budou probíhat dle tabulky.
V novém školním roce nás budou reprezentovat v Orelské florbalové lize týmy mladších
žáků, dorostenců (společný tým se staršími
žáky) a mužů.
Přihlášení pro nové zájemce o florbal bude
probíhat vždy na prvních trénincích dané kategorie až do vyčerpání kapacity.

Tréninky florbalu od 5. září 2022
Kategorie

Den a čas

Místo

Trenér

Kapacita

Přípravka
2014 a mladší

Čtvrtek
16:00 – 17:00

Orlovna
(za kostelem)

Ondřej Žůrek
Marek Špaňhel

15

Mladší žáci
2010–2013

Středa
15:00–17:00

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ivo Janíček
Zdeněk Habrman

20

Starší žáci
2008–2009
Dorostenci
2006–2007

Pondělí
18:00 – 19:30

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej Štach
Filip Vaculík

20

Junioři a Muži
2005 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična
ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Filip Vaculík

20

2. září slaví 87. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa
(od 9. 7. 1994 trvalý jáhen, nyní bydlí v Kroměříži)
3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia
(pastorační praxe 12. 8. 1992 – 1. 8. 1993)
29. září slaví 30. výročí jmenování arcibiskupem
otec arcibiskup Mons. Jan Graubner
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

CHLADNÁ STUDNA
Vy, kteří občas navštívíte kapličku u Chladné
studny, jste si jistě všimli, že nám poněkud zezelenala, obalila se mechem. Řešení se nabídlo
tak trochu „samo“.
Na květnové představení muzikálu Až na smrt,
který nacvičila mládež z kroměřížského děkanátu pod vedením P. Petra Káni (v představení
v hlavní roli Ježíše), se přijel podívat i jeho otec,
restaurátor, pan Petr Káňa st. z Návojné.
Slovo dalo slovo a on pak osobně přijel i ke kapličce u Chladné studny při květnové pouti. Využili jsme příležitost a zkonzultovali jsme s ním
vhodný způsob opravy. Kaplička sice není
historickou památkou, ale nechtěli jsme něco
pokazit.
Do srpna se podařilo sehnat a zkoordinovat
vše potřebné. Pan Josef Lednický (Stavebniny) zdarma zajistil a dovezl kubíkovou nádrž
s vodou a elektroagregát, pan Jan Kořenek
farní zpravodaj / září 2022

zajistil vysokotlaký čistič – vapku a čerpadlo
na vodu, pan Josef Janečka st. zapůjčil klíče
od závory a zajistil odvoz nádrže a agregátu
zpět do Stavebnin.
Kdo znáte lesní cestu od závory k Chladné
studni, dovedete si představit, že už jen doprava vozíku s nádrží s vodou byla pořádný „adrenalin“. Naštěstí bylo sucho a chlapi to skvěle
zvládli. Kaplička díky nim a síle tlakové vody
po asi třech hodinách značně prohlédla, skoro zbělela.
V nejbližší době by ještě měly být vyplněny spáry mezi kameny, což přislíbil pan Petr Ševčík,
a také bude opravena malba, a to výše zmíněným restaurátorem panem Petrem Káňou.Všem
zúčastněným chci tímto poděkovat za ochotu a vstřícnost!
Voda u Chladné studny sice v letním období
už v posledních letech neteče, ale po dokončení uvedených oprav bude aspoň kaplička zase
na několik let pěkným a příjemným místem
k zastavení, ztišení a odpočinku.
Zdeňka Kořenková
FARNÍ DĚTSKÝ TÁBOR KLOKOČOV
V sobotu 30. července jsme se sešli na vlakovém nádraží, rozloučili se a vyjeli. Vlak nás dovezl na nádraží do Vítkova, kde ale naše cesta
nekončila – měli jsme před sebou ještě deštivou cestu pěšky do Klokočova, kde už na nás
čekalo jídlo a postele. V neděli nás pak v místním kostele přivítali s otevřenou náručí a během dne jsme se dozvěděli, že nás celým týdnem bude provázet téma Alenka v říši divů.
Abychom Alence pomohli, museli jsme projít těžkými zkouškami, jako bylo plazení v bahně, krmení se jogurtem se zavřenýma očima,
běhání v gumákách (někteří dokonce i bez
nich), vyhýbání se létajícím botám, platům od
vajec, koulím, talířům a podobně. Každý večer jsme se pak scházeli u táboráku a rozdá/4

vali si srdíčka, když nám někdo udělal radost.
Během prvních dnů se k nám přidávali další táborníci, včetně otce Vítka, který se s námi
v úterý vydal na výšlap k nedaleké Panně Marii
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ve skále. Tam jsme si udělali i mši.
A když jsme v pátek v bitvě porazili nepřátelské
vojsko, nesměl chybět ani závěrečný táborák,
při kterém jsme zahráli scénky na téma Futrovák (buďte kreativní a stejně jako my si pod tím
představte, co chcete).
V sobotu jsme se pak tancem rozloučili s Klokočovem a nechali se odvézt na nádraží, protože
zase pršelo. Cesta zpět byla plná smíchu a fotek spících táborníků. Pobyt na nádraží v Přerově, kde náš vlak měl asi dvouhodinové zpoždění, nám zpříjemnil místní Albert. Vlak nakonec
přijel a my jsme se vrátili v pořádku do náručí
svých rodičů.
Děkujeme našim skvělým vedoucím za jejich
odvedenou práci a kuchařkám za výborné jídlo.
Lucka Grebeníčková a Majda Hořelková

www.farnostvizovice.cz

V letošním roce jsme farní svatovavřineckou pouť
oslavili v neděli 7. srpna.
Poutní mši svatou sloužil novokněz P. František
Šary.
Po mši bylo připraveno
tradiční posezení na orelském hřišti a také program pro děti.

svetec mesíce
ROBERT BELLARMIN(O)
(biskup, kardinál, teolog,
mystik, svátek 17. září)
Jeden z třiceti sedmi učitelů církve, muž
mimořádné inteligence, výjimečných znalostí
i skvělých vlastností osobních – tak bychom
mohli charakterizovat tohoto světce jednou
farní zpravodaj / září 2022

větou. Rodák z Montepulciana ve střední Itálii
přišel na svět r. 1621. Otec pro něj plánoval
světskou kariéru, ale Robert si prosadil svou
a r. 1560 vstoupil do jezuitského řádu v Římě.
Studoval filozofii, pak teologii v Padově
a v Lovani; na lovaňské univerzitě začal teologii také s velkým ohlasem vyučovat hned
/6

po vysvěcení za kněze (1570).
Vynikající znalost díla sv. Tomáše Akvinského
mu umožnila kvalifikovaně zasahovat do diskusí o stěžejních otázkách víry mezi katolíky
a protestanty. V r. 1576 byl povolán do Říma
na nově ustavenou katedru kontroverzní
teologie; nadšení posluchači jeho přednášek
si vynutili jejich knižní vydání (Rozpravy
o sporných otázkách křesťanské víry (zkráceně

Kontroverze; 1586-1593). Šlo o věroučné a polemické dílo, vlastně o obranu katolického
učení, které mnozí mylně považovali za práci
celého autorského týmu; vzbudilo okamžitě
mimořádný ohlas v celé Evropě a bylo zdrojem
polemik celá desetiletí (ve Francii a v Anglii
byli katolíci označováni bellarministé; v protestantské Anglii dokonce tehdejší vláda Kontroverze zakázala).

Další významnou částí Bellarminova díla tvoří
spisy asketické (= o cestě ke křesťanské dokonalosti, např. O vystupování mysli k Bohu,
O poznání Boha). V nich rozlišuje čtyři stupně
dokonalosti, a to podle toho, jak naplňujeme
ideu lásky.
Bellarmin sestavil také nový katechismus
(1597; byl přeložen do 60 jazyků, dosáhl 400
vydání a sloužil církvi 300 let) a podílel se
na revizi latinského překladu Bible (Vulgáty)
vydané r. 1592. Myšlenka na kariéru v církevní hierarchii mu byla naprosto cizí, ale vázán
poslušností se musel podvolit. Jako teolog Svatého stolce a poradce Klementa VIII.
a Pavla V. uvážlivě usiloval o řešení soudobých církevních sporů (např. s anglikány)
a plnil též další důležité úkoly organizační
a formační jako rektor Římské koleje (dnešní
Gregoriana), jezuitský provinciál, biskup,
kardinál či hlava římské inkvizice. Zůstal však
věren svým zásadám: neměnit svůj odříkavý
způsob života, nehromadit majetek pro sebe
ani pro příbuzné a nepřijímat dary od šlechty.
Na požadavek papeže Klementa VIII., aby mu
vždy říkal pravdu, sepsal pojednání O hlavní
povinnosti nejvyššího velekněze, kde kritikou
praktik kurie popudil některé její členy.
Závěr života prožil v ústraní; zemřel r. 1621
a je pohřben v kostele sv. Ignáce vedle hrobu svého žáka A. Gonzagy, jak si přál. K jeho
blahořečení došlo až r. 1923, pak ale rychle
následovalo svatořečení (r. 1930) a prohlášení
za učitele církve (r. 1931). Nejnovější kniha
o Bellarminovi v češtině je z r. 2007 (J. Brodrick,
R. B. Kardinál a inkvizice), z jeho díla byly u nás
přeloženy především práce asketické.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XI, číslo 9, září 2022. Pro vnitřní potřebu vydává desetkrát 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
říjnového čísla je 16. září 2022. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence zárí
1.

Čt

17.30

Za † manžele Florjančičovy, rodiče z obou stran, † sourozence,
† zetě, živou rodinu a za duše v očistci

2.

Pá

17.30

Za živou a † rodinu Holíkovu, Váňovu a za duše v očistci

3.

So 17.30

Za † rodinu Frankovu a za Boží požehnání pro živou rodinu

4.

Ne 9.00

Za farníky

5.

Po 17.30

Za † Josefa Světlíka, dva bratry a za duše v očistci

8.

Čt

17.30

9.

Pá

17.30

Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE
Za živé a † členy společenství živého růžence
Za živou a † rodinu Burgetovu

10. So 17.30

Za † Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu, živou rodinu
a za duše v očistci

11. Ne 9.00

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živou i † rodinu Kořenkovu, Konvalinovu a Šimáčkovu

12. Po 17.30

Za živou a † rodinu Bačovu, Pekařovu a Matůšovu s prosbou o Boží
požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

15. Čt

17.30

Za živou a † rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

16. Pá

17.30

Na poděkování za svátost manželství

17. So 17.30

Za † Ludmilu a Stanislava Brdušíkovy, jejich rodiče a za živou rodinu

18. Ne 9.00

Za staříčky Slováčkovy a Krajčovy, jejich dě , rodinu Křižkovu,
Krajčovu, Němcovu a Kódlovu

19. Po 17.30

Na úmysl dárce

22. Čt

17.30

Za † Jaroslava Foj ka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

23. Pá

17.30

Za † Ludmilu a Jindřicha Foj kovy, dceru Zdeňku, zetě Luďka
a za Boží požehnání pro celou rodinu

24. So 17.30

Na poděkování za 65 let společného života s prosbou
o Boží požehnání pro rodinu Persunovu a Vyškovskou

25. Ne 9.00

Za † Jozefa Turičíka, rodiče z obou stran, živou rodinu Turičíkovu,
Halovu, Fanturovu a za duše v očistci

26. Po 17.30

Za živou a † rodinu Žilinskou, Pritchardovu a Kotyzovu
Slavnost SVATÉHO VÁCLAVA

28. St

9.00

29. Čt

17.30

30. Pá

17.30

Za † Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran,
Cecílii Březíkovou a za dar zdraví pro celou rodinu
Svátek SVATÝCH MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů
Za † JUDr. Jaromíra Kaláče a za živou rodinu
Za † Zdeňka Žáčka, jeho rodiče a sourozence a za živou rodinu

