
ODPUŠTĚNÍ A LÁSKA

Já jsem jen četník, pane, ale tohle vám povím po-

dle své zkušenosti: Je -li nějaký vševědoucí a vše-

mohoucí Bůh, to já nevím; a kdyby byl, tak nám to 

není nic platno; ale já vám řeknu, musí bejt Někdo 

nejvýš spravedlivý. To zas jo, pane. My můžeme je-

nom trestat; ale musí bejt někdo, kdo by odpouš-

těl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost 

je něco tak divnýho jako láska.

Karel Čapek, Povídky z jedné kapsy 

(Zločin na poště),

Odpuštění a láska. Nic jiného nemusíme o Pánu 

Bohu vědět, ale o zázraku jeho odpuštění a ne-

konečné lásky musí vědět všichni. Postní doba 

a velikonoční tajemství nás do tohoto zázraku 

uvede nejlépe. Buďme tedy vnímaví, nešet-

řeme časem a pojďme prožít tento čas naplno 

s Pánem.                                                                  P. Vít
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úvodník

Modlitba za Ukrajinu

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. 

Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra 

a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy 

a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému 

lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš…

Zdrávas, Maria…

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, 

oroduj za nás. 

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, 

oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, 

oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, 

orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, 

oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, 

oroduj za nás.

 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.



v neděli 20. března bude pravidelná sbírka 

na potřeby farnosti.

 v  pátek 25.  března bude večerní mše 

sv. v 17.30 ze slavnosti Zvěstování Páně. Oběto-

vána bude za všechny ženy v požehnaném sta-

vu. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek.

ve čtvrtky 10. března, 24. března a 7. dub-

na proběhnou v  čase 18.15  – 19.45 v  Ko-

munitním centru Vizovice setkání s  rodiči 

prvokomunikantů.

KŘÍŽOVÉ CESTY

Ducha kajícnosti prohlubuje pobožnost křížo-

vé cesty. V době postní se ji budeme společně 

s dětmi modlit vždy v pátek od 17 hodin místo 

modlitby růžence; v neděli od 15 hodin ji pove-

dou různá společenství.
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BŘEZEN

ve středu 2. března začíná postní doba. Po-

peleční středa je dnem přísného postu, pro 

všechny křesťany je půst od masa a  pro věřící 

od 18 do 60 let je půst újmy (postem újmy ro-

zumíme spokojit se s  jediným úplným nasyce-

ním). Mše sv. bude v 18. 30.

 v  sobotu 5.  března se uskuteční v  Komu-

nitním centru Vizovice Postní duchovní obno-

va vedená P. Karlem Skočovským. Přihlašujte se 

na papír na stolku pod věží.

v  pátek 4.  března je první pátek v  měsíci. 

Od 16 hodin bude adorace a příležitost ke svá-

tosti smíření.

 v  sobotu 19.  března bude večerní mše 

sv.  v  17.30 ze slavnosti sv.  Josefa, snouben-

ce Panny Marie. Obětována bude za všechny 

muže farnosti. Jedná se o doporučený zasvěce-

ný svátek.

oznámení

KŘÍŽOVÉ CESTY - POSTNÍ DOBA 2022 (začátek v 15 hodin)

TERMÍN ZAJIŠŤUJE (společenství)

1. neděle postní   6. března ŽIVÝ RŮŽENEC Marie Bačová

2. neděle postní 13. března MUŽI FARNOSTI Tomáš Špaňhel

3. neděle postní 20. března MINISTRANTI Štěpán Radoň

4. neděle postní 27. března RODINY FARNOSTI Martin Jandl

5. neděle postní   3. dubna ŽENY FARNOSTI Mária Jaroščáková

Květná neděle 10. dubna SCHOLA, MLÁDEŽ Alena Kolaříková ml.

POSTNÍ ALMUŽNA

Charita ČR pořádá v postní době projekt „Post-

ní almužna“. Na Popeleční středu a následující 

neděli si můžete vyzvednout barevnou krabič-

ku na fi nanční prostředky, které mají předsta-

vovat, co jsem si z lásky k Bohu a k lidem v době 

postní odřekl. Na spodní straně krabičky může-

te vyznačit účel, na který se mají takto vybrané 

prostředky použít.

POSTNÍ KAPKY

Postní doba se blíží. Farnost Dolní Němčí i letos 

nabízí pastorační aktivitu pro toto období pří-

pravy na Velikonoce Postní kapky na téma RO-

DINA. Prostřednictvím mobilní aplikace (An-

droid i iOS), e -mailu, SMS nebo webové stránky 

můžete každý den dostat krátké inspirace. Více 

na www.postnikapky.cz nebo plakátku.
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PP O S T N Í  K A P K Y   

    
             aanntišek ff
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PPostní cesta aa láska v  rrodinn   
wwww .po s tn i k apk y . cz   

    

POSTNÍ 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

SOBOTA 

5. BŘEZNA 2022

 

VEDE: 

P. KAREL SKOČOVSKÝ

KOMUNITNÍ 

CENTRUM VIZOVICE

SÍLA ODPUŠTĚNÍ        A MILOSRDENSTVÍ

  9:00  zahájení 

12:00  oběd 

12:30  svátost smíření

13:30  adorace 

14:00  závěr

Přihlášky i objednávky oběda (80,- Kč) 

na emailu cprvizovice@ado.cz nebo tel. 604218211 

Pořádá Centrum pro rodinu Vizovice z.s. ve spolupráci s farností Vizovice
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PŘIHLAS SE NA CSM 2022

VSTAŇ, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.

Celostátní setkání mládeže se uskuteční 

od 9.  srpna do 14.  srpna  2022. Těšit se může-

te na bohatý program od inspirativních před-

nášek, přes různé workshopy, možnosti ztišení 

až po koncerty.

Setkání je určeno pro mladé od 14 do 26  let 

z celé České republiky. Pro přihlášené do kon-

ce května bude setkání levnější, tedy za 1 600 

korun. Přihlášené do 15.  července bude účast 

na CSM stát 1 800 korun. Přihlášení na poslední 

chvíli zaplatí 3 000 korun.

https://celostatnisetkanimladeze.cz/

OREL

Zveme všechny kluky 

a holky do herny Stiga – 

hokeje, která bude v březnu otevřena ve středu 

9., 16. a 30. 3. od 16 do 17 hod a v pátek 11. 3. 

od 16. 30 do 17.15 hod na orlovně. K dispozici 

jsou 4 Stiga – hokeje. S sebou si vezměte obuv 

na přezutí.

Zveme vás na župní akce, které se uskuteč-

ní v březnu: 

- 5. 3. župní závody v plavání v Uherském 

Hradišti

- 5. 3. závody ve sjezdovém lyžování na Stupavě

- 12. 3. župní recitační soutěž v Kunovicích

Více informací najdete v  orelské nástěnce 

a na facebookových stánkách jednoty.

V  sobotu 9.  dubna se uskuteční Jarní puto-

vání. Na trase pro děti bychom rádi nachysta-

li pohádkový program. Hledáme proto ochot-

né pomocníky, kteří by se nebáli převléknout 

za pohádkovou postavu a zadávat úkoly na sta-

novištích. Hlásit se můžete co nejdříve u Alžbě-

ty Doležalové (607 720 109), která zároveň po-

skytne více informací. Na Jarní putování už teď 

všechny srdečně zveme.

Orel župa Velehradská vyhlašuje výtvarnou 

soutěž na téma „Nejkrásnější chvíle v  naší 

rodině“. Své podepsané práce (jméno, příjme-

ní, věk, třída ZŠ) můžete do 30. 4. předat Alžbě-

tě Doležalové, která se postará o  jejich zaslání 

do soutěže.
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ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA 

PRO ROK 2022 

SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI 

MODLITBY S PAPEŽEM

(APOŠTOLÁTU MODLITBY)

BŘEZEN

Úmysl papeže

Za křesťanskou odpověď

na bioetické výzvy

Modleme se za nás křesťany, abychom 

tváří v tvář novým bioetickým výzvám 

vždy podporovali ochranu života

prostřednictvím modlitby i konkrétního 

nasazení ve společnosti.

Národní úmysl

Za katechumeny

Modleme se za všechny,

kdo se připravují na křest, aby pevně 

přilnuli ke Kristu a jeho církvi.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI

     A OPRAVY V ROCE 2022

Chtěl bych upřímně poděkovat všem dárcům, 

kteří přispívají na provoz či opravy kostela, farní 

budovy i Komunitního centra. Děkuji také všem, 

kteří nabízejí svůj vzácný čas a pomáhají ve far-

nosti svou službou: všem brigádníkům, pánům 

kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, scho-

lám, chrámovému sboru. Ženám, které zdobí 

a  uklízí kostel. Těm, kdo pomáhají s  provozem 

a úklidem fary a KC. Děkuji také těm, kteří se za-

pojují a vedou jednotlivé skupiny, aktivity a spo-

lečenství. V neposlední řadě děkuji ekonomické 

a pastorační radě.

Naše farnost hospodařila v minulém roce s cel-

kovými příjmy 2 475 330,72 Kč. Sbírky a dary při-

nesly farnosti 1 395 244 Kč. Město Vizovice pod-

pořilo náš kostel částkou 240 000 Kč a  dotace 

z  ostatních zdrojů (MK ČR a  Zlínský kraj) činily 

696 000 Kč.

Výdaje na energie byly 157 129,65 Kč.

Farnost odeslala sbírky (kněžský seminář, Cha-

rita, misie, tornádo na jižní Moravě atd.) ve výši 

223 532 Kč. Pojištění a příspěvek na diecézi byly 

71 117 Kč.

V  minulém roce se nám podařilo pokračovat 

v  restaurování třetího bloku kostelních lavic 

(334 000 Kč), v  druhé etapě obnovy svatostán-

ku a hlavního oltáře (423 000 Kč), v instalaci části 

nového osvětlení (cca 60 000 Kč) a také v restau-

rování části výmalby (316 500 Kč). Na hřbito-

vě byl opraven náhrobek P. Antonína Vysloužila 

(35 000 Kč) a splatili jsme půjčku 300 000 Kč.

Rádi bychom v  tomto roce uskutečnili dal-

ší, již čtvrtou etapu obnovy kostelních lavic 

(385 000 Kč), třetí etapu restaurování hlav-

ního oltáře (348 220 Kč) a  pokračovali ve vý-

malbě (restaurování) levé strany lodi kostela 

(cca 320 000 Kč). Zároveň bychom chtěli renovo-

vat tři boční okna (cca 120 000 Kč). Na farní bu-

dově je potřeba opravit balkon nad čajovnou, 

kam již několik let zatéká voda.

Ceny energií a odborných prací, jak jistě víte, stá-

le rostou. Náš farní kostel je kulturní památkou, 

a tedy všechny restaurátorské práce jsou realizo-

vány pod dohledem NPÚ Kroměříž a Odboru pa-

mátkové péče ve Vizovicích. Restaurování je sice 

podpořeno dotacemi, ale zároveň provázeno vy-

sokými náklady.

Velmi mě těší zájem a přispění každého z vás. Vě-

řím, přestože každá rodina zakouší zhoršení eko-

nomické situace, že v  obnově našeho kostela 

budeme moci pokračovat. K naší radosti a Boží 

slávě.                                                   P.  Vít Hlavica, farář

OTEVŘENÉ BRÁNY

Naše farnost se na tříleté období 2022–2024 při-

hlásila do krajského projektu Otevřené brány. 

Znamená to, že kostel sv.  Vavřince by měl být 

otevřen pro veřejnost, především turisty, kaž-

doročně o víkendech v měsících květen až září. 

Otvírací doba by měla být v sobotu šest hodin 

s polední přestávkou a v neděli odpoledne čty-

ři hodiny. Po tuto dobu by v kostele pro návštěv-

níky měli být bezplatně k dispozici průvodci, kte-

ří je seznámí s historií kostela a jeho výzdobou.

aktuální téma



V sobotu 19. února se v Kašavě uskutečnil Děka-
nátní florbalový turnaj. V kategorii starších žáků 
(6. – 9. třída) měly mezi soupeřícími týmy zastou-
pení také Vizovice. 
V napínavém utkání, do kterého šli všichni s velkým 
sportovním duchem a odhodláním, rozhodovaly 
až nájezdy. Vizovický tým nakonec obsadil pěkné 
4. místo. 
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ohlédnutí

6. března  slaví svátek P. Mgr. Miroslav Kazimierz (pastorační praxe 1. 7. 1994 – 18. 6. 1995)

6. března  slaví svátek P. Mgr. Miroslav Hřib (pastorační praxe 3. 7. 1995 – 7. 7. 1996)

19. března  slaví svátek P. Mgr. Josef Rosenberg (1. 7. 2016 – 30. 6. 2018)

19. března  slaví svátek svátek otec emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička

19. března slaví svátek otec pomocný biskup Mons. Josef Nuzík

19. března slaví svátek svátek trvalý jáhen Josef Zádrapa

     (od 9. 7. 1994 trvalý jáhen, nyní bydlí v Kroměříži)

21. března  slaví svátek P. Ing. Mgr. Radek Maláč

30. března slaví svátek P. Mgr. Arnošt Červinka 

     (od 1. 7. 1994 -1. 10. 2016)

Všem přejeme na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a jejich patronů hojnost 

Božího požehnání a milostí.  Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

Hledáme proto zájemce o  službu průvodců. 

Předpokládáme, že to budou především stu-

denti a důchodci. Vítáni jsou pochopitelně i far-

níci v  produktivním věku, ochotní této služ-

bě věnovat část svého vzácného volného času. 

Práce bude honorována z  prostředků Zlínské-

ho kraje a  města Vizovice  – odměna to bude 

ale spíše symbolická. Hlavním požadavkem 

na uchazeče je ochota komunikovat a chuť být 

užiteční.

Bližší informace podá autor tohoto příspěvku. 

Způsob a  termín přihlašování bude zveřejněn 

v ohláškách.                                             

 Ing. Vít Sušila



intence brezen

2. St 18.30
POPELEČNÍ STŘEDA

Za † Marii Macalíkovou a za duše v očistci

3. Čt 17.30
Za živou a † rodinu Kořenkovu a Slezákovu, ochranu Panny Marie 

a za duše v očistci

4. Pá 17.30 Na poděkování za narození vnoučka a za rodinu Pavlůskovu

5. So 17.30 Za živé i † členy společenství živého růžence

6. Ne 9.00 Za † rodinu Janečkovu a Klemšovu a na poděkování za dar života

7. Po 17.30 Za † rodiče Novákovy

10. Čt 17.30
Za † Františka Žůrka, rodiče, sourozence, živou rodinu 

a za duše v očistci

11. Pá 17.30
Za nedožitých 100 let Františka Pečeni a za Boží požehnání 

pro živou rodinu

12. So 17.30 Za † rodiče Klinkovské, Růženu Tesařovou a za živou rodinu

13. Ne 9.00 Za † Magdu Lednickou a za živou rodinu

14. Po 17.30
Za † Miluši a Hynka Dohnalovy, rodiče, sourozence 

a za živou rodinu

17. Čt 17.30 Za † Růženu a Zdeňka Vaškovy a za duše v očistci

18. Pá 17.30
Za † Marii a Klimenta Sláčíkovy, jejich rodiče, sourozence 

a za Boží požehnání pro živou rodinu

19. So 17.30
Slavnost SVATÉHO JOSEFA

Za všechny muže farnosti

20. Ne 9.00
Za † rodiče Alžbětu a Miroslava Konvalinovy s prosbou 

o Boží požehnání pro rodinu Kořenkovu a Šimáčkovu

21. Po 17.30 Za † rodiče a staříčky Hábovy, Věru Hábovou a za živou rodinu

24. Čt 17.30 Za † Margitu Angelovičovou, živou i † rodinu a za duše v očistci

25. Pá 17.30
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

Za všechny ženy v požehnaném stavu a za farníky

26. So 17.30 Za živou a † rodinu Šťastovu a Bečicovu

12. Ne 9.00 Za † Oldřišku a Josefa Lednické a za živou rodinu

28. Po 17.30 Za † členy rodiny Pobořilovy, Machovy, Silných a Krause

31. Čt 17.30
Za † rodiče z obou stran a za Boží požehnání pro rodinu 

Ulrychovu a Klimperovu


