
RŮŽENEC SPOLU S MARIÍ

Měsíc říjen je v katolickém pro-

středí spojován s modlitbou 

svatého růžence. Asi každý 

z nás si všiml, že lidé mají často 

v autech na zpětném zrcátku 

zavěšený růženec. Těžko říct, 

co k tomu řidiče vede. Jestli je 

to víra, nebo pověra. Každo-

pádně náš život je velká cesta 

plná překvapení, náhlých zatá-

ček, nebezpečných úseků, ale 

především touhy dojet šťastně 

do cíle. Při modlitbě růžence 

- spolu s Marií - nejen rozjí-

máme o životě Ježíše Krista, 

ale také o svém životě. Učíme 

se pod vedením Panny Marie 

prožívat život v zásadách evangelia a citlivosti 

k Božímu vedení se zaměřením na konečný cíl. 

Myslíme při něm nejen na sebe, ale s láskou 

i na ty, za které neseme odpovědnost, kteří 

jsou našimi spolupoutníky. 

Zároveň je třetí říjnová neděle věnována mod-

litbám za misie. Jak lidem přiblížit misie? 

Co jim říct, aby věděli, o co jde, a zároveň se 

toho nezalekli? Odpověď na otázky jsem našel 

v církevním dokumentu o misiích Ad gentes: 

„Jako Kristus zkoumal srdce lidí a přiváděl je pra-

vým lidským rozhovorem k božskému světlu, 

tak i jeho učedníci, hluboce proniknuti Kristovým 

Duchem, mají poznávat lidi, mezi kterými žijí, 

a být s nimi ve styku, aby se oni v upřímném 
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úvodník 

a trpělivém rozhovoru dověděli, jaké bohatství 

rozdělil štědrý Bůh národům.“               

Misijní poslání není žádné „verbování do kos-

tela“. Být misionářem není dokonce až tak slo-

žité. Stačí rozmlouvat s lidmi o Bohu a všem 

krásném, co nám Bůh dává. Blahoslavený John 

Henry kardinál Newman napsal krátkou mod-

litbu, která vyvěrá z misijního srdce: „Pane, po-

moz mi, abych šířil tvou líbeznou vůni, kamkoli 

přijdu. Dej, abych tě zvěstoval, aniž bych kázal: 

Ne slovy, ale svým příkladem.“

Opravdovou a upřímnou lásku k Panně Marii 

a Boží požehnání pro misijní práci mezi vašimi 

nejbližšími vám vyprošuje

 o. Vít
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ŘÍJEN

čtvrtek 4. října je dnem modliteb za kněžská 

povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých 

modlitbách.

 na první pátek 5. října bude příležitost 

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

v neděli 7. října bude slavnost biřmování při 

mši sv. v 9 h.

 v pondělí 8. října bude v 17:30 mše sv. 

v kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce 

(v kostele mše sv. nebude).

 v neděli 14. října bude pravidelná sbírka 

na potřeby farnosti.

v pátek 19. října se farnost připojí k oslavám 

100. výročí vzniku Československa. Mše sva-

tá v 17:30 bude obětována za vlast a svobodu. 

Po ní, v 18:30, se v kostele bude konat koncert, 

na kterém vystoupí houslový virtuóz Václav Hu-

deček a cembalista Martin Hroch. Vstupenky 

v ceně 150 Kč se prodávají v informačním cent-

ru Domu kultury Vizovice a papírnictví u Pavel-

ků, případně na místě.

v neděli 21. října bude sbírka na misie (Mi-

sijní neděle).

v sobotu 27. října se koná Děkanátní pouť 

za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní po-

volání na Velehradě. Odjezd autobusu ve 14 h 

z náměstí. Program: v 15 h modlitba sv. růžen-

ce; 16 h adorace; 17 h mše sv. Cena dospělí 

100 Kč, děti zdarma.

v sakristii si můžete zakoupit stolní 

kalendář na rok 2019.

MODLITBA RŮŽENCE

V pátek 19. 10. se budeme s dětmi od 17:00 

modlit růženec. Tím se zapojíme do celosvě-

tové akce Milion dětí se modlí. Prosíme rodiče, 

aby si zapsali termín do kalendáře a děti poslali. 

MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ

V neděli 21.10. si připomínáme Misie. Proto se 

tento den chceme také aktivně zapojit do po-

moci misiím, a to tak, že pomůžeme, a my sami 

z toho budeme mít užitek a radost. Jedná se 

o misijní štrúdlování. 

Prosíme jednotlivce i rodiny o napečení štrúdlů, 

které bychom o Misijní neděli po mši sv. podá-

vali za dobrovolný příspěvek ke kávě, a celý vý-

těžek bychom pak poslali Papežskému misij-

nímu dílu. Tedy konkrétně: kdo by chtěl, může 

štrúdl přinést před nedělní mší svatou na faru 

nebo pod věž kostela. Nejlépe zabalené např. 

na papírovém tácku v celofánu po 4 kouskách.

PRÁZDNINOVÉ DNY PRO DĚTI

O podzimních prázdninách 29.-30.10. nabízíme 

prázdninové dny pro děti ve věku 5-12 let v Ko-

munitním centru Vizovice (8-16 h). 

Program bude připraven do 15 h. Cena 60 Kč 

za oba dny / dítě nebo 35 Kč / den / dítě. Při-

hlášení dětí je možné na listě pod věží nebo 

na emailu hana.radonova@seznam.cz

OREL

Čtyři listopadové pát-

ky (od 9. 11., v čase 

19:00 – 20:30) bu-

dou na Orlovně ve Vizovicích probíhat taneční 

kurzy. Ještě jsou volná místa. V případě zájmu 

se hlaste Pavle Kořenkové na e-mail: Korenko-

vaP@seznam.cz (ideálně v páru). Oblečení po-

oznámení

INFORMACE PRO BIŘMOVANCE:

čtvrtek 4. října od 19.30 h – příležitost 

ke sv. smíření (cizí zpovědníci) pro biřmo-

vance, kmotry a rodinu (kostel sv. Vavřince).

pátek 5. října od 19 h – nácvik liturgie 

biřmování; od 19.30 h – modlitba s prosbou 

o dary Ducha sv. (kostel sv. Vavřince).



hodlné, není nutné formální, obuv nejlépe ta-

ková, v jaké pak chodíte na plesy. 

CENTRUM PRO RODINU

V pátek 26. 10. zveme rodiny naší 

farnosti na 5. ročník Baterkové 

pouti ke Chladné studni. Sejde-

me se v 19:30 na kopci Doubrava u závory. Pů-

jdeme lesní cestou ke kapli P. Marie a budeme 

se modlit růženec za rodiny. Nezapomeňte ba-

terky a malou svíčku (stačí čajová).

Zveme vás na pravidelné aktivity CPR:

Klub maminek v Komunitním centru vždy 

ve čtvrtek 9-11 h

Herna pro maminky a děti út, čt 9-11 h

Modlitba matek - seniorky st 8:30

Tvořivá dílnička st 15-16 h
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ŘÍJEN

Abychom se pomocí modlitby růžence učili 

od Panny Marie ochotně plnit Boží vůli.

 

Animátoři Vizovického děkanátu vás zvou na 

Tajný výlet 
Kdy: 229. září 

Sraz: vv  99:00 na vlakové stanici Zlín--sstřed  

S sebou: jídlo a pití, peníze na cestu – děti a studenti 60 Kč 
(nezapomeň na různé studentské průkazy pro slevu), pracující 200 Kč 
a samozřejmě dobrou náladu 

Předpokládaný návrat do Zlína po 18 hodině 

6. října slaví 48. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath

(1. 9. 1996 - 30. 6. 1998)

Přejeme mu hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha 

svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patronů. 

Vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

blahoprání
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Komunitní centrum Kocábka
Palackého Nám. 365, Vizovice (farní dvůr)

18:30-21:00
4., 11., 18. října, 1.,8.,15.,29. listopadu a
6. prosince

cprvizovice@ado.cz, 777809434
1300 za pár: 2x8 večeří, příručky, káva a 

desert

U stolků pro dva, s dobrou večeří a později 
kávou a desertem, se budete cítit jako 
na rande.
Série osmi témat kurzu vychází z 
křesťanských principů, ale je určena pro 
každý pár v dlouhodobém vztahu. 

Jádrem večera je diskuse k tématu pouze 
vás dvou; příjemná hudba zajistí soukromí.

Kurz vznikl v Anglii, dnes už probíhá ve 
120 zemích na světě, v ČR od roku 2004. 



DUBLIN – SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN 2018

Díky velkorysosti kněží našeho děkanátu 

(vnímám to i jako podporu našemu Centru pro 

rodinu) jsme se ve dnech 21. 8. – 26. 8. mohli 

zúčastnit Světového setkání rodin v irském 

Dublinu. 

O českou výpravu rodin se velmi dobře starala 

cestovka Miklas tour. Společně jsme letěli le-

tadlem z Prahy v úterý 21.8. V Dublinu se nás 

ujaly rodiny přímo z hlavního města a blíz-

kého okolí. Velmi příjemně nás překvapilo 

vlídné přijetí. Objetím nás místní „adoptovali“ 

na několik dní do svého domu i do své rodiny. 

Z Lusku jsme každý den dojížděli veřejnou do-

pravou do Dublinu (cca 22 km). 

První den byl velmi náročný, ne co do pro-

gramu, ale cestování. Chtěli jsme vidět největší 

poutní místo Irska Knock - to znamenalo 

4 hodiny v autobuse. Ale stálo to za to. Papež 

toto místo navštívil v neděli dopoledne. 

Ve čtvrtek jsme si s paní průvodkyní, pocháze-

jící z ČR, prohlédli historické části hlavního 

města. Každý den kolem poledne jsme spolu 

s kněžími, kteří nás doprovázeli, slavili mši sva-

tou v jezuitském kostele v Dublinu. V pátek 

24. srpna končila první část setkání, kterým je 

teologicko-pastorační kongres. Jelikož jsme 

neměli možnost překladu přednášek, zvolili 

jsme dopoledne volnější program a prohlídku 

přístavu na poloostrově Howth. Společnou 

mší svatou s rodinami napříč celou Zemí 

končil čtvrteční program. Byli jsme překvapeni 

velkým množstvím zapojených dobrovolníků, 

jejichž průměrný věk se pohyboval kolem 

šedesáti let. Kdykoli jsme potřebovali pomoc, 

velmi ochotně se snažili vyhovět. Na sobotní 

program jsme se velmi těšili. Po společné mši 

svaté jsme se vydali do Croke Parku na Festival 

rodin. Večer, kterého se zúčastnilo až 80 000 

lidí, byl plný tance a hudby a zazněly také písně 

v podání nevidomého italského tenoristy An-

drey Bocelliho.

Tříhodinový program byl velmi pestrý. Přední 

irští umělci, irské melodie i step zněly celým 

večerem. Díky projekci na pozadí podia byla 

zajímavě propojena krása přírody a histo-

rie. V grafi ce promítané na plátně se objevily 

na úvod motivy z tzv. Book of Kells, což je jeden 

z nejstarších evangeliářů na světě, nyní ucho-

vaný v Dublinu. Logo na většině tiskových 

materiálů je inspirováno symbolem Nejsvětější 

Trojice, který používali první irští křesťané. 

Pestrost života lidí vyjadřovaly krásou tance, 

hudbou a zpěvem všechny generace: neob-

vyklé bylo například společné vystoupení dvou 

sborů – žen starší generace a dětí.

O své svědectví se přišlo podělit také pět rodin 

z různých koutů světa. Nadnesly různé prob-

lémy, se kterými se současné rodiny potýkají:

Odpouštět, znamená opustit se a darovat, 

souvisí s prvním ze tří důležitých slov „promiň, 

děkuji, prosím“. 

Využívání sociálních sítí k budování vztahů 

v rodině, např. k překonávání vzdáleností.

Vzájemná láska a víra, které pomáhají 

překonat následky války a ztráty domova.
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ohlédnutí
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FRANTIŠEK Z ASSISI 

(zakladatel františkánského řádu, mystik, 

svátek 4. října)

Jeden z nejznámějších světců se narodil jako 

syn bohatého obchodníka se suknem asi 

r. 1181 ve střední Itálii. Věřící matka ho sice dala 

pokřtít Jan (po Janu Křtiteli), nespokojený otec 

však změnil jméno na Francesco, zřejmě z ob-

divu k Francii. Osobnostně ho formovala hlavně 

matka; otec z něj chtěl mít svého nástupce, 

ale bez úspěchu, i když František obchodu 

rozuměl. Rodiče se v něm viděli, takže oblíbený, 

veselý a vtipný mladík žil bez existenčních sta-

rostí, což ale u něj neotupilo citlivost a soucit 

s potřebnými. Orientace rodiny na Francii mu 

přiblížila trubadúrské ideály (matka pocházela 

z Provence) a zatoužil stát se rytířem. Statečnost 

na bojišti, jak věřil, byla ta pravá cesta ke slávě 

a váženosti. Kolem r. 1202 se účastnil války 

mezi Assisi a Perugií, upadl však do zajetí. 

Po roce rodiče zaplatili výkupné a vrátil se 

zpět, ale zahálčivý a bezstarostný život už poz-

byl kouzlo. Začal se stranit svých druhů, a když 

organizátoři 4. křižácké výpravy hledali bojo-

vníky, myslel si, že konečně nastala chvíle, aby 

uskutečnil svůj sen. Pořídil si brnění a koně 

a vyrazil, daleko se však nedostal. Měl totiž 

vidění, které ho přimělo vrátit se. 

Čekaly ho posměšky, osočování ze zbabělosti 

a konfl ikt s otcem. Klíčovým momentem pro 

jeho další život byla návštěva kostelíka v San 

Damianu (u Assisi), kde uslyšel hlas Krista, 

Solidarita pomáhající obnovit život a obrodit 

naději.

Začínat v manželství stále znovu.

Papež František ve své promluvě vysvětlil, že 

život v rodině je zdrojem svatosti. Svatost 

není jen pro pár vyvolených, ale je v ticho-

sti přítomná v srdci všech rodin, které nabízejí 

lásku, odpuštění a milosrdenství, když vidí, že je 

to potřeba.

Papež pak udělil rodinám pár praktických 

rad, neboť stačí i malá a jednoduchá gesta, 

odpuštění obnovované každý den - pro děti 

je velmi důležité vidět, že si rodiče odpouští. 

Nezapomněl také zdůraznit význam prarodičů, 

neboť „společnost, která neocení prarodiče, 
je společností bez budoucnosti“.
Na závěr všem rodinám vzkázal: „Vy, rodiny, 
jste nadějí církve a světa! ... S vaším 
svědectvím evangelia můžete pomoci Bohu 
k realizaci jeho snu.“
Nedělní dopoledne jsme prožili v rodině našich 

hostitelů. My a čtyři rodiny jsme letěli domů 

v neděli večer – spolu se Svatým Otcem (byl 

na letišti na dohled). On na rozdíl od nás mši 

svatou v dublinském Phoenix Parku stihl osob-

ně, my pouze ze záznamu.  

Byla to krásná zkušenost, vědomí, že patříme 

do velké Boží rodiny. A díky naší osobní 

překladatelce Madlence jsme i něco rozuměli. 

Hanka, Laďa a Madlenka Radoňovi

svetec mesíce
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mluvícího z kříže, který říkal: „Jdi a oprav můj 

příbytek, vidíš, že se rozpadá.“ František poslechl, 

a aby sehnal peníze, prodal otcovy látky. Došlo 

k jejich dalšímu vzájemnému sporu a po něm 

syn odešel z domu. Rozchod to byl defi nitivní, 

i s minulostí, spojený s následováním Krista, 

veřejným svlečením drahých šatů a odmítnutím 

dědictví. Směr nového života mu ukázaly i tři 

pasáže z Bible, a to Kristova rada mladému muži, 

aby rozdal majetek chudým, příkaz apoštolům, 

aby na cesty se sebou nic nebrali, a požadavek 

zapřít sám sebe a nést denně svůj kříž. 

Zrodil se tak nový František, Poverello, ten 

nejchudší ze všech. Oblékl si hnědou kutnu, 

odložil boty a v žebráckém oblečení chodil 

a kázal lidem o potřebě návratu k Bohu. Strávil 

tak několik let, pak se k němu přidali další muži, 

se kterými založil v Portiuncule (u Assisi) ko-

munitu. Tady též sestavil asi r. 1209 první verzi 

řehole, která určila pravidla společenství. Papež 

Inocenc III. ji r. 1210 schválil a františkánský 

řád byl na světě. Řehole vyšla z Kristova učení 

a zdůraznila lásku ke všem tvorům, život 

v chudobě (v případě nutnosti i žebrotu), práci, 

modlitbu, šíření evangelia a poslušnost církvi. 

Současně vymezovala i podobu klášterního 

života komunity. Její členové si říkali minorité 

(menší bratři) a společenství rostlo nečekaně 

rychle. 

Už r. 1212 založila sv. Klára z Assisi ženskou 

větev františkánů (klarisky) a žebraví mniši se 

vydali do světa. František sám podnikl několik 

cest, mj. v době 5. křižácké výpravy do Egypta, 

kde se neúspěšně pokusil obrátit na křesťanství 

sultána Al-Kamila a přispět k ukončení bojů, 

a do Svaté země. Třetí řád, terciáři, zahrnující 

i ženaté a laiky, vznikl r. 1221, r. 1223 pak papež 

Honorius III. potvrdil tzv. konečnou řeholi. Závěr 

Františkova života byl poznamenán velkým 

utrpením. Na těle se mu objevila stigmata, 

vůbec první bezpečně dosvědčená, oslepl, měl 

nemocný žaludek i játra. Zemřel v říjnu r. 1226 

a byl pohřben ve svém rodišti. O dva roky 

později ho papež Řehoř IX. svatořečil. 

Františkův vliv na společnost byl obrovský. 

Inspiroval mnohé neúnavným hledáním cest 

ke Kristu, pokorou, láskou a úctou ke všem 

tvorům bez rozdílu, nadřazením duchovních 

hodnot nad materiální a ochranou přírody. 

Je znám i jako autor Písně tvorstva a tvůrce 

vánočních jesliček. Knih o něm vyšlo u nás v po-

slední době několik (práce Cardiniho, Greena, 

Hesseho či Kybala), jeho život zaujal i fi lmové 

tvůrce, např. Rosselliniho či Zeffi  relliho.

Miroslav Jaroščák



intence ríjen

1. Po 17.30 Za + rodiče Kopečné a za duše v očistci

4. Čt 17.30
Za + rodiče Pšenčíkovy, sourozence z obou stran, duše v očistci 

a za dar víry pro živou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie

5. Pá 17.30
Za + Ludmilu a Františka Hlavičkovy, rodiče z obou stran, jejich sou-

rozence, syna, zetě, za pomoc a Boží ochranu pro živou rodinu

6. So 17.30 Za + Jana Rychlíka, Marii Stöhrovou a za živou rodinu

7. Ne 9.00
PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ

Za farníky a za biřmovance

8. Po 17.30
Za živé i + členy společenství živého růžence  

 (v kapli na  Karažijce)

11. Čt 17.30 Za + rodiče Hlavičkovy, dva syny, zetě Františka a za duše v očistci

12. Pá 17.30 Za + Zdeňka Žáčka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

13. So 17.30
Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží požehná-

ní a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

14. Ne 9.00

Za + Jozefa Turičíka k nedožitým 75. narozeninám a k 2. výročí 

úmrtí, rodiče z obou stran a za živou rodinu Turičíkovu, Halovu 

a Fanturovu

15. Po 17.30
Na poděkování za Boží požehnání s prosbou o ochranu 

Panny Marie do dalších let 

18. Čt 17.30 Na poděkování za léta prožitá v manželství

19. Pá 17.30 Za vlast a svobodu

20. So 17.30
Za + Bronislavu Křížovou, + Zdeňka Špačka, za živou i + rodinu 

Křížovu, Kucerovu a Grebeníčkovu

21. Ne 9.00
Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran a za živou 

i + rodinu

22. Po 17.30
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží 

pomoc a ochranu pro celou rodinu

25. Čt 17.30
Za + Terezii Pravdíkovou, sourozence, živou rodinu Pšenčíkovu 

a Hasíkovu

26. Pá 17.30
Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, + rodiče Květákovy a za Boží 

ochranu pro celou rodinu

27. So DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ

28. Ne 9.00 Za + rodiče Hegedušovy a Hábovy a za živou rodinu Hábovu

29. Po 17.30
Na poděkování za dar společného života s prosbou o Boží 

požehnání do dalších let


