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úvodník
PÁN JE JENOM JEDEN
Do pochmurného podzimního počasí a přípravy na „dušičkovou zpověď“ možná přijde
vhod jeden vtip. Nebo snad vážné zamyšlení?

vyrovná.“ Tu farář ztratí trpělivost a řekne mu:
„Bůh vás stvořil a vezme si vás ďábel, to se také
vyrovná!“

Při zpovědi vyznává muž své hříchy: „Hodně jsem
klel, ale také jsem se modlil, to se vyrovná. Hodně
jsem pil, ale také se postil, to se taky vyrovná.
Hodně jsem kradl, ale také hodně rozdal, i to se

Sedět na dvou židlích a být za dobře se dvěma
pány se prostě nevyplatí. Pán je jenom jeden.
Ježíš Kristus Král (letos 21. listopadu 2021).
Kéž dobře završíme církevní rok 2021.
P. Vít Hlavica

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Odpustky může získat každý křesťan, který:
- žije v plném spojení s Kristem a církví
- není odloučen od Boha těžkým hříchem

- nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu
- má úmysl tyto odpustky získat, a který vykoná
požadované úkony:
- svátost smíření, účast na slavení eucharistie s přijetím těla Páně, modlitba na úmysl papeže, návštěva nějakého hřbitova s modlitbou
za zemřelé

oznámení
LISTOPAD
 v pondělí 1. listopadu na slavnost Všech
svatých bude mše svatá v 18:30.
v úterý 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude v 18:30.
Po mši svaté bude světelný průvod a „dušičková
pobožnost“ na hřbitově.
 ve středu 3. listopadu je Adorační den
v Bratřejově (12:00 – 17:30).
 na první pátek 5. listopadu bude příležitost ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
v neděli 7. listopadu je výroční den převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem Mons.
Janem Graubnerem (1992).
 v neděli 14. listopadu se koná sbírka
na Charitu.
v pátek 19. listopadu budou předány kancionály dětem, které se připravují k 1. sv. přijímání.
v neděli 21. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti. Na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí
obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
zápis úmyslů mší svatých na první polovinu
roku 2021 se bude konat v sobotu 27. listopadu od 15 hodin do začátku mše svaté na faře
a v neděli 28. listopadu po mši svaté v sakristii kostela.
společenství animátorů mládeže vizovického
děkanátu pořádá 27. listopadu v Komunitním
centru ve Vizovicích Děkanátní církevní silvestr. Mladí se mohou těšit na společnou mši, interaktivní zábavný program a možná i Just Dance. Podrobnější informace, včetně tematického
ladění kostýmů, budou včas zveřejněny na plakátcích, na Facebooku (Mládež Vizovického děkanátu) a také na Instagramu (@mladezvizovickehodekanatu).

farní zpravodaj / listopad 2021

PROSINEC
v sobotu 4. prosince zveme všechny farníky na adventní duchovní obnovu s P. Karlem
Skočovským, Ph.D., Th.D., rodákem ze Slušovic,
která bude probíhat v sále Komunitního centra
ve Vizovicích. Oběd i občerstvení bude zajištěno. Podrobnosti budou ještě upřesněny.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC LISTOPAD

Abychom hlouběji prožívali společenství
svatých a modlili se za bratry a sestry,
kteří jsou už na věčnosti.
POZVÁNKA
Dvěma událostmi v kostele sv. Vavřince vyvrcholí v listopadu cyklus akcí, kterými si připomínáme 760. výročí první písemné zmínky o Vizovicích a 555. výročí povýšení Vizovic
na městečko.
V sobotu 6. listopadu při mši svaté poděkujeme za vše, co běh let přinesl Vizovjanům dobrého, a budeme prosit o Boží přízeň
do dalších let.
V pátek 12. listopadu zazní v kostele koncert
ze skladeb Miroslava Hromádky. Nejprve to
bude Missa brevis doplněná o antifonu Vidi
aquam (Viděl jsem pramen vody). Ve druhé
části bude uvedeno Te Deum. Skladby provede komorní sbor Canticum Camerale, doplněný o členy a členky vizovického chrámového
sboru, a sólisté. Doprovodí je orchestr složený
převážně ze studentů a pedagogů kroměřížské
konzervatoře.
Upozorňujeme, že pro účast na koncertu, byť v kostele, platí jiná protiepidemická
opatření než pro účast na bohoslužbě. Aktuálně je pro vstup třeba mít písemné nebo
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elektronické potvrzení o uplynutí doby
14 dnů od 2. dávky očkování (dvoudávkové schéma), v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování, nebo potvrzení
od lékaře nebo certifikát o prodělání one-
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mocnění COVID-19 s datem nemoci (podmínkou je uplynutí doby izolace a neuplynutí více než 180 dní od prvního pozitivního
testu) nebo platný negativní PCR test nebo
negativní POC antigenní test.

www.farnostvizovice.cz

ÚKLID NAŠEHO KOSTELA
Milí farníci,
chci vás požádat o darování vašeho času
při pravidelném úklidu farního kostela.
Máme 6 skupinek, ale někteří nemohou
ze zdravotních či jiných důvodů dál pokračovat. A je třeba naše řady posílit.
Pod věží kostela je tabulka s jednotlivými skupinkami. Prosím, abyste se, máte-li chuť, zapsali k některé skupince. Pokud
by nás bylo víc, může vzniknout i nová
skupina. Jedná se o pravidelný úklid dle
zavedeného rozpisu.
Je zde na místě poděkovat těm, kteří se
pravidelně o náš kostel starali či starají,
těm, kteří chodí i na mimořádné brigády.
Všem Vám patří velké poděkování.
Marie Hromádková

hodl přenést diecézní Světový den mládeže z Květné neděle právě na Slavnost
Ježíše Krista Krále. Středem ovšem nadále zůstává tajemství Ježíše Krista, Vykupitele člověka. Papež při té příležitosti
také požádal v homilii mladé, aby „křičeli svým životem, že Kristus žije a kraluje
a že Kristus je Pán“.
Dnu mládeže předchází celosvětový Týden modliteb za mládež (15. – 21. 11.).
V rámci něj bychom vás jménem všech
mladých rádi poprosili o modlitbu, abychom měli sílu přijmout tuto papežovu
výzvu a dokázali svým životem ukazovat
současnému světu, že Kristus je Král.
Aktuální poselství papeže Františka k tomuto dni je možné najít na stránkách
církev.cz.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
tak jako každý rok, i letos připadá
na 34. neděli v liturgickém mezidobí
(tentokrát 21. listopadu) Slavnost Ježíše Krista Krále?
Už druhým rokem tento den bude také
Světovým dnem mládeže, letos s mottem Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi
viděl. (Sk 26,16)
Pojem Světových dnů mládeže zavedl před 35 lety papež Jan Pavel II. Až
do roku 2019 se jednalo o Květnou neděli. I proto v naší farnosti mívá právě
na Květnou neděli mládež na starosti
kompletní doprovod liturgie a odpoledne i křížovou cestu. Papež František před
dvěma lety oznámil, že se po vyslechnutí různých názorů a domluvě s Úřadem pro laiky, rodinu a život (který má
v kompetenci pastoraci mladých) roz-

SYNODA 2021 - 2023
Papež František vyjádřil přání, abychom
se všichni podíleli na Synodě, která bude
probíhat následující dva roky. Synoda vyjadřuje společně prožívané putování Božího lidu, vede k dialogu v církvi, vytváří
prostor k naslouchání všem lidem a vyjádření svých názorů a podnětů vedoucích
k rozvoji církve.
Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit
proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se
jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu. (Přípravný
dokument, 32)
Jak bude synoda 2021–2023 probíhat
u nás ve farnosti?
V období listopad – leden utvoříme sy-
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nodní skupinky. Skupinku může utvořit stávající společenství nebo bude možnost přihlásit se k danému tématu jako jednotlivec.
Každá skupinka bude mít jednoho moderátora, který svolá 2 – 3 setkání. Skupinka se při
nich společně modlí, vede dialog nad vybraným tématem a rozlišuje, co chce Bůh říct. Více

informací bude postupně sdělováno v kostele
a na webu farnosti.
Přijetím papežovy výzvy k synodě se otevíráme
hlubší spolupráci s Duchem svatým, která může
přinést mnoho ovoce pro naše farní společenství i pro celou církev.
Ludmila Janečková

3. listopadu slaví 62. narozeniny P. Petr Vaculík, SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
13. listopadu by oslavil svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
(+27. 12. 2020)
Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
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ohlédnutí

10. října proběhlo v Komunitním centru ve Vizovicích Potáborové setkání.

svetec mesíce
ALBERT VELIKÝ
(teolog, učitel církve, mystik,
patron přírodovědců a studentů,
svátek 15. listopadu)
Osobností katolické víry, které mají u jména
stálý přídomek Veliký/Veliká, je jen několik.
Patří k nim i Albert; svými životními daty se
vřazuje mezi postavy končícího starověku
a raného středověku takto: Basil (+379), Lev
(+461), Řehoř (+604), Albert (+1280) a Gertruda
(+1301 či 1302)).
Narodil se zřejmě r. 1193 (uvádí se i 1206) v Lauingenu v Bavorsku v urozené rodině, v raném
mládí odešel do Padovy, kde na místní věhlasné
univerzitě rozvíjel své všestranné nadání a stufarní zpravodaj / listopad 2021

doval svobodná umění. To už v něm uzrávala
myšlenka na řeholní život, třebaže rodina tomu
nebyla nakloněna. Nakonec ji získal na svou
stranu a r. 1223 vstoupil do dominikánského
řádu, přičemž inspirativně na něj působil i jeho
učitel, dominikán Jordán Saský. Následovala
intenzivní přednášková činnost v evropských
centrech řádu i studium, např. v Boloni a v Paříži
(ukončil 1245). Tam později i několik let
přednášel, seznámil se s dílem Aristotela a začal
literárně tvořit. Když ho řád pověřil organizací
studia teologie v Kolíně, přivedl z Paříže i svého
nejlepšího žáka Tomáše Akvinského (Zpravodaj 12/2019); jejich vztah byl velmi podnětný
a inspirující pro obě strany; svědčí o tom i to,
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že zůstali v úzkém kontaktu i po Tomášově
návratu do Paříže a že Albert důrazně obhajoval
Tomášovo dílo i po jeho smrti (+1274).
Organizační povinnosti a smiřování znesvářených stran dobových náboženských konfliktů
byly vyčerpávající, ale konal je s horlivostí a klidem. V 50. letech k nim ještě přibyly funkce
provinciála řádu, biskupa v Řezně (naštěstí
trvající relativně krátce), a v 60. letech kazatelská činnost v Německu a Čechách. Teprve
pak se Albert vrací k souvislejší práci na svém

díle, i když to neznamenalo, že by se vyhýbal
aktivnímu ovlivňování směřování církve (účast
na lyonském koncilu (1274)). Umírá v Kolíně
nad Rýnem r. 1280.
Albertovo dílo je skutečně úctyhodné – obsáhlo v podstatě veškeré tehdy známé vědění
a zahrnuje 38 svazků. Patří do něj práce filozofické, teologické i přírodovědné, v nichž předal
poznatky velmi srozumitelnou formou. Vztahem člověka a Boha u Alberta i autorů, kteří
na něj navazují, se zabývá Slovník křesťanských
mystiků. Podle něj je ústředním bodem Albertova učení o vztahu člověka a Boha lidské
směřování k dokonalosti skrze úsilí plnit Boží
vůli; jsou pak tři stupně souladu s ní: soulad
nedokonalý („Chci to, co vím, že Bůh chce.“),
dostatečný („Chci to, co Bůh chce, abych já
chtěl.“) a dokonalý („Chtít všechno, co chci,
pro slávu Boží, stejně jako Bůh chce pro svou
slávu vše, co chce.“). Dokonalý soulad tedy znamená lnout k Boží vůli bezvýhradně a v každé
situaci jako k poslední příčině. Lidská proměna
probíhá hlavně prostřednictvím modlitby
k Bohu, dialogu vzájemné lásky. Víru zdokonalují rozum a moudrost, dary Ducha svatého.
Albertova mystika ovlivnila Mistra Eckharta
i J. Taulera, od něhož vede přímá cesta k mystice Jana z Kříže. Benedikt XVI. ve svém hodnocení sv. Alberta (promluva z 24. 3. 2010) ještě
upozorňuje, že na otázku, zdali jsou víra a rozum v rozporu, nebo nikoli, Albert odpovídá
(i na základě studia Aristotelova díla) že
„všechno to, co je skutečně racionální, je
slučitelné s vírou zjevenou v Písmu svatém.
Jinými slovy, svatý Albert Veliký přispěl ke zrodu autonomní filozofie, která se od teologie liší
a spojuje se s ní pouze v jednotě pravdy“.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník X, číslo 11, listopad 2021. 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
prosincového čísla je 16. listopadu 2021. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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Slavnost VŠECH SVATÝCH
Za † Alenu a Bedřicha Maláčovy s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu
Vzpomínka na VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Za všechny † kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje
Za † Ludmilu a Antonína Strakovy, syna Miroslava
a za živou rodinu
Za † rodiče Kopečné a za duše v očistci
Za farníky, město Vizovice a za živé i † členy společenství
živého růžence
Za † Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou rodinu
Za † JUDr. Jaromíra Kaláče a živou rodinu
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu
Za † Marii a Aloise Smolkovy, † syna Milana a za Boží požehnání
pro živou rodinu
Za † rodiče Esterkovy, babičku a dědu Esterkovy a za dar zdraví
pro živou rodinu
Za † Miloslava Gráce, † syny Oldřicha a Miloslava, rodiče a za Boží
ochranu pro živou rodinu
Za † P. Josefa Pekárka, SDB, a všechny živé i † kněze vizovického
děkanátu
Za děti, jejich rodiny a za duše v očistci
Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty
Za † Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Slavnost ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
Za živé a † členy orelské jednoty Vizovice
Za † Julii Sušilovou, † manžela, rodiče, sourozence
a za živou rodinu
Za † bratra Milana, † rodiče a za živou rodinu Kudelovu
Za † Zuzanu Brenišovou, živou rodinu a za rodinu Lutonskou
a Hamešovu
Na poděkování za dar života, † Zdeňka Glűcka a za živou rodinu
Glűckovu a Hubáčkovu
Za † Ludmilu a Oldřicha Ryšavé, staříčky z obou stran
a za živou rodinu Ryšavou
Volné

