
úvodník

ADVENT A VÁNOCE

Milí farníci,

vstupujeme do příprav na narození našeho 

Pána. Ježíš se narodil během „sčítání lidu ce-

lého světa“, které si přál císař Augustus, pro-

slulý tím, že zavedl Pax Romana (Římský mír) ve 

všech zemích podrobených římské vládě. Avšak 

toto dítě, narozené v  zapadlém a  vzdáleném 

koutku říše, nabídlo světu mnohem větší pokoj 

a mír, který je bez omezení času a místa. Ježíš je 

nám představen jako potomek krále Davida, ale 

osvobození, které přinesl svému lidu, nespočí-

valo v tom, že bude držet v šachu nepřátelská 

vojska, nýbrž v  přemožení hříchu a  smrti. Na-

rození Krista nás vyzývá k opětovnému promy-

šlení našich hodnot a  našeho způsobu života. 

Vánoce jsou nepochybně časem velké radosti 

a jsou také příležitostí ke hlubokému zamyšlení 

nad sebou samým.

Co si můžeme vzít z pokory, chudoby a jedno-

duchosti betlémské scény? Advent a  Vánoce 

mohou být časem, ve kterém se naučíme číst 

evangelium a  znát Ježíše nejenom jako Dítě 

z jeslí, ale také jako toho, ve kterém rozpozná-

váme Boha, který se stal člověkem. V  evange-

liu křesťané nacházejí inspiraci pro každodenní 

život a pro svou účast ve veřejném dění. Křes-

ťané by neměli utíkat před světem, ale měli by 

se do něho zapojit. Věřící v  Krista bojuje proti 

chudobě, protože uznává svrchovanou důstoj-

nost každé lidské bytosti stvořené k obrazu Bo-

žímu a určené k životu věčnému. Křesťané usi-

lují o  spravedlivé sdílení pozemských dober, 

protože jsou přesvědčeni, že jakožto správci 

Božího stvoření, mají povinnost starat se o  ty 

nejslabší a nejvíce zranitelné. Křesťané odporují 

chamtivosti a  vykořisťování v  přesvědčení, že 

právě velkorysost a láska zapomínající na sebe, 

jak ji učil a žil Ježíš Nazaretský, je cestou, která 

vede k naplnění života. Křesťanská víra v sobě 

zahrnuje poslání prosazovat pokoj a  sprave-

dlnost pro všechny. Poněvadž tyto cíle sdílejí 

mnozí, je možné dosáhnout velké a  užitečné 

spolupráce mezi křesťany a  všemi ostatními 

lidmi dobré vůle. A to je výzva, která by neměla 
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PROSINEC 2017

první nedělí měsíce prosince jsme vstoupi-

li do nového církevního roku. V tomto roce bu-

deme v neděli číst texty dle liturgického roku B. 

Ve všedních dnech první čtení a responsoriální 

žalm z 2. ročního cyklu.

na první pátek 1. prosince bude příležitost 

ke svátosti smíření od 16 hodin.

v sobotu 2. prosince zveme manželské páry 

i  jednotlivce na předadventní duchovní obno-

vu s P. Pavlem Glogarem SDB, která bude pro-

bíhat na faře ve Vizovicích. Začátek v  8:45. 

Duchovní obnovu ukončíme v  15  hodin mší 

svatou v  kostele. Pro zájemce bude připraven 

i  oběd za 80 Kč. Zájemce prosíme o  zapsání

na papír pod věží.

 v  neděli 3.  prosince Vás srdečně zveme

na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, kte-

ré proběhne v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích 

v 15 hodin.

čtvrtek 7.  prosince je v  naší diecézi dnem 

modliteb za kněžská povolání. Pamatujme

na tento úmysl ve svých modlitbách.

v pátek 8. prosince prožijeme slavnost Ne-

poskvrněného početí Panny Marie. Mše sva-

tá bude v 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi 

doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že 

máme tento den prožívat v nedělním slavnost-

ním duchu. Pokud je to jen trochu možné, před-

pokládá se účast na mši svaté stejně jako v ne-

děli.

v neděli 10. prosince Vás zveme na advent-

ní koncert Karolíny Strakové a P.  Jiřího Kučery, 

který bude v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích 

v 15 hodin.

 ve čtvrtek 14.  prosince bude příprava

na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře 

ve Vizovicích.

v sobotu 16. prosince bude od 16 hodin Ve-

čer chval a zvláštní příležitost ke svátosti smíře-

ní před vánočními svátky.

v neděli 17. prosince bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti.

v  úterý 26.  prosince jste v  16  hodin zváni

na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁ-

ŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.

v neděli 31. prosince o svátku Svaté Rodi-

ny se bude konat při mši svaté obnova manžel-

ského slibu.

 v  neděli 31.  prosince proběhne od 19:30

na orlovně společenský večer, během které-

ho se důstojně rozloučíme se starým kalendář-

ním rokem. Na společenský večer Vás srdečně 

zve Orel Vizovice, mládež farnosti a  společen-

ství manželů.

oznámení

být promarněna. V tomto čase budeme častěji 

vídat znázorněními betlémské scény. Můžeme 

si uvědomit, že narození dítěte Ježíše znamená 

konec starého řádu, pohanského světa, ve kte-

rém se zdálo, že nároky mocných tohoto světa 

nelze odmítnout. Nyní existuje nový král, který 

neskládá důvěru v sílu zbraní, ale v moc lásky. 

Přináší naději všem, kteří žijí jako On na okraji 

společnosti. Přináší naději těm, kteří jsou zra-

nitelní uprostřed proměnlivého a  pomíjivého 

světa. Z  jeslí na nás Kristus volá, abychom žili 

jako občané Jeho nebeského království, králov-

ství, které může tady na zemi pomoci vytvářet 

každý člověk dobré vůle.

Zapojme se i  my ve prospěch Krále pokoje 

a míru, který nám ukazuje hloubku svého Krá-

lovství v  pokoře a  chudobě, která fascinuje 

a naplňuje lidstvo už po více než dva tisíce let.

Každému z  Vás ze srdce přeji nalezení Krista 

a jeho království. Ať čas vánočních svátků je pro 

Vás požehnáním a nalezením pokoje v Kristu.

Otec Josef



PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍLEŽITOST

KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ VE VIZOVICÍCH

v sobotu 16. 12. od 16:00 do 17:30 hodin (cizí 

zpovědník)

v pátek 22. 12. od 16:00 do 17:30 hodin

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Vizovice Bratřejov Jasenná

Ne 24. 12.

9:00

15:00

22:30

10:30

21:00
20:00

Po 25. 12. 9:00 10:30 7:30

Út 26. 12. 9:00 10:30 7:30

Ne 31. 12. 9:00 10:30 7:30

Po 1. 1. 9:00 10:30 7:30

LEDEN 2018

v  pondělí 1.  ledna je slavnost Matky Boží, 

Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a  také 

Světový den modliteb za mír. Mše svatá bude 

v 9 hodin.

čtvrtek 4. ledna je v naší diecézi dnem mod-

liteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento 

úmysl ve svých modlitbách.

 na první pátek 5.  ledna bude příležitost

ke svátosti smíření od 17 hodin.

 v  pátek 5.  ledna v  19  hodin bude v  na-

šem kostele novoroční koncert kapely FRAGI-
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LE & SOŇA NORISOVÁ. Jde o nejlepší slovenské 

vokální uskupení.

v sobotu 6. ledna bude žehnání tříkrálovým 

koledníkům a zároveň je slavnost Zjevení Páně. 

Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá 

bude ráno v 7:30. Tato slavnost je zařazena mezi 

doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že 

máme tento den prožívat v nedělním slavnost-

ním duchu. Pokud je to jen trochu možné, před-

pokládá se účast na mši svaté stejně jako v ne-

děli. Večerní mše je ze svátku Křtu Páně.

v sobotu 6. ledna proběhne Tříkrálová sbír-

ka v našem městě a okolí.

v neděli 7. ledna se uskuteční od 15 hodin 

v  kostele sv.  Vavřince ve Vizovicích jedenácté 

setkání sborů z Vizovic, Bratřejova a Študlova.

v neděli 7. ledna zakončíme oslavou svátku 

Křtu Páně dobu vánoční.

 v  neděli 14.  ledna bude v  našem kostele

od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této příle-

žitosti.

v  neděli 14.  ledna bude pravidelná sbírka

na potřeby farnosti.

od pondělí 18. do pondělí 25. ledna je Tý-

den modliteb za jednotu křesťanů. Po celé ob-

dobí na to pamatujme při společných i soukro-

mých modlitbách.

v neděli 28. ledna bude od 16 hodin Večer 

chval.

SETKÁNÍ SBORŮ

Zveme naše farníky na přátelské Setkání sborů, 

které se uskuteční 7.  1.  2018 v  našem kostele. 

Již při ranní mši svaté zazpívá sbor ze Slušovic. 

A odpoledne v 15 hodin sbory z Vizovic, Bratře-

jova a Študlova.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby se Kristus zjevil celému lidstvu ve svět-

le, které svítí z Betléma a odráží se v tváři 

jeho Církve.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Aby lidé v naší zemi měli sílu k naplňování 

svých dobrých předsevzetí.



ŽIVÝ RŮŽENEC

V  roce 1987 z  iniciativy otce arcibiskupa Jana 

Graubnera, tehdejšího našeho duchovního 

správce, bylo v  naší farnosti znovu obnove-

no společenství živého růžence. Do modlitby 

svatého růžence se zapojilo 105 farníků (7 růží

po 15 členech). Modlil se růženec radostný,

bolestný a slavný. V roce 2011 Mons. Jan Kutáč 

modlitbu rozšířil o růženec světla (5 růží po 20 

členech).

V  poslední době starší farníci odchází na věč-

nost a  jejich prázdná místa jsou neobsazena. 

Prosíme vás, kdo můžete denně věnovat pět 

minut modlitbě desátku růžence, zapojte se

do společenství živého růžence. Modlitbou rů-

žence se více přiblížíme Panně Marii a  jejímu 

Synu a  vyprosíme si mnohé milosti pro sebe 

i své blízké.

Kdo jste se rozhodli pro modlitbu, nahlaste se 

u paní Marie Bačové.

I OTCOVÉ SE MODLÍ…

     NOVĚ I VE VIZOVICÍCH

Možná jste slyšeli o  iniciativě matek scháze-

jících se k  modlitbám za rodiny. Taková sku-

pina v  naší farnosti působí delší dobu. Možná 

ale nevíte, že existuje i  varianta této skupino-

vé modlitby pro otce a že i k  té se už ve Vizo-

vicích scházíme. Zatím vznikly tři skupiny; ví-

dáme se se jednou týdně v různých termínech, 

ale je samozřejmě možné, že stávající stav v bu-

doucnu dozná změn. Pokud vás tato iniciativa 

zaujala, základní informace o  ní a  jejích cílech 

najdete na adrese http://www.modlitbyotcu.cz/

zaklinfo.htm; kontaktní osobou v  naší farnosti 

je Petr Červenka.

OREL

Sestry a  bratři z  Orelské 

jednoty i Vy, milí farníci,

přeji Vám všem, vašim rodinám a přátelům ra-

dostné a  opravdu požehnané vánoční svátky. 

Do roku 2018 pevné zdraví a  pohodu v  osob-

ním životě.

Orel v  prosinci uspořádá turnaj ve stolním te-

nise, který se uskuteční 29.  prosince od 9:00

na Orlovně. Soutěžit budou žáci ve dvou kate-

goriích. První od 8 let do 12 let, druhá od 13 let 

do 16  let. Turnaj dorostenců a  mužů proběh-

ne v měsíci lednu. 31. prosince bude na Orlov-

ně tradiční Silvestr za spolupráce Orlů, mládeže 

a společenství manželů. Zdař Bůh.

Zdeněk Adamuška, starosta Orla

CENTRUM PRO RODINU

22.  října jsme společně osla-

vili 91. Misijní neděli. Bylo 

pro mne velkou radostí, když 

jsem viděla, kolik z Vás se do 

Misijního štrúdlování zapo-

jilo i  přes to, že nám tentokrát nevyšlo poča-

sí. Velké díky. Navzájem jsme se obohatili. Tím, 

že jsme dali něco ze sebe (a  to mnoho dob-

rých štrúdlíků) a mohli si navzájem popovídat, 
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zakousnout nějakou tu dobrotu, dát si kávu, 

punč… Myslím, že vše přineslo i užitek pro Mi-

sijní dílo. Do kasičky Misijního štrúdlování při-

bylo 3463 Kč. Tyto peníze jsme po poradě s ot-

cem Josefem rozdělili. První část (2263 Kč) byla 

poslána na účet Papežského misijního díla – mi-

sijní štrúdlování. A zbylou částku (1200 Kč) jsme 

využili na konkrétní dar pro dítě z Ukrajiny. Jed-

ná se o  projekt Arcidiecézní charity Olomouc 

(ACHO). Jde o obdarování dětí ze sociálně sla-

bých rodin nebo dětských domovů na Ukrajině. 

Vybrala jsem děvče jménem Halyna Kozlovska 

z Lopatynu, 14  let. Do balíčku se může zabalit 

nové oblečení. V  čase psaní těchto řádků ješ-

tě není rozhodnuto, zda to bude bunda, nebo 

boty. Vše zabalím do vánočního balení a 30. 11. 

odvezu na Charitu Zlín. Balíčky bude přímo

na místo doručovat ředitel ACHO.

V  sobotu 2.  prosince zveme manželské páry 

i  jednotlivce na předadventní duchovní ob-

novu s P. Pavlem Glogarem SDB, která bude 

probíhat na faře ve Vizovicích. Začátek v  8:45. 

Duchovní obnovu ukončíme v  15 h mší sva-

tou v kostele. Pro zájemce je připraven i oběd 

v ceně 80 Kč.

V  neděli 3.  prosince srdečně zveme na Ad-

ventní zastavení s  hudbou a  zpěvem, kdy 

se rozezní v  kostele sv.  Vavřince ve Vizovicích 

v 15 hodin různé nástroje v podání dětí i mla-

dých muzikantů. Zajímavý program byl připra-

ven ve spolupráci ZUŠ Vizovice a Centra pro ro-

dinu Vizovice. Přijďte se adventně naladit.

Vánoční hvězda 2017

Centrum pro rodinu se již potřetí zapojuje 

do projektu sdružení Šance Olomouc (sdružení 

rodičů dětí s leukémií a poruchami krvetvorby) 

http://www.vanocnihvezda.eu/

Zakoupením květiny  – vánoční hvězdy v  ceně 

100 Kč přispějete na pomoc smrtelně nemoc-

ným dětem. Prodej vánočních hvězd bude pro-

bíhat první neděli adventní 3. 12. na faře ve Vi-

zovicích v  10 h. Květiny můžeme samozřejmě 

zakoupit i  v  hypermarketu a  mnohdy levněji. 

Nám jde o dobročinnou akci, jejíž výtěžek pů-

jde přímo dětem na onkologii do Olomouce.

Kdo by měl zájem si objednat tuto vánoč-

ní hvězdu, může se zapsat na stolku pod věží 

nebo se obrátit na pí Radoňovou (604218211). 

Objednávka je závazná.

Nespi ráno ani TY,

čekají tě RORÁTY.

V adventu vždy v pondělí a ve středu v 6:45 

v kostele bude mše svatá. Nebude chybět pří-

běh a adventní snažení pro děti. Vše jen za svi-

tu lucerniček a  svíček. Poté snídaně na faře. 

Pak hupky dupky do školy (po domluvě je 

možné děti do školy odvést).

V pátek budou roráty v 17,30 (před mší sv.)

První roráty už 4. 12.

8. prosince zveme děti na setkání se svatým 

Mikulášem. V 17:30 roráty - mše svatá a po ní 

nebeská návštěva.

Novomanželská vánočka

10.  prosince od 16:30 zveme všechny páry, 

které uzavřely v  roce 2017 svátost manželství,

na faru do Vizovic. Můžete se těšit na setká-

ní s  ostatními manželskými páry, posezení při 

čaji / kávě / punči a besedu se sestrou Růženou 

Sekulovou o  tom, jak si uplést a  upéct pěkné 

novomanželské Vánoce. Další informace na pla-

kátku pod věží kostela.

Leden

Tříkrálová sbírka proběhne v  našem městě 

a  okolí v  sobotu 6.  ledna  2018. Věříme, že jak 

dárci, tak i děti a vedoucí skupinek opět pomo-

hou. Všem již předem děkuje Charita Zlín a Cen-

trum pro rodinu Vizovice.

Hana Radoňová, Cpr Vizovice



PASTÝŘSKÝ LIST 

     K PRVNÍ NEDĚLI ADVENTNÍ 2017

Drazí přátelé,

vstupujeme dnes do adventu, který je letos mimo-

řádně krátký. To znamená, že máme málo času 

na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky 

a úklidy, ale především na přípravu nového vstu-

pu Spasitele do současného světa, který potřebu-

je spásu.

Od lidí, kteří se Bohu vzdálili, často slyším, že 

prý přestali věřit proto, že se zklamali, nebo pro-

to, že se nenaplnilo jejich očekávání, když ne-

cítili nějaký užitek ze své zbožnosti. Je mi líto, 

ale takoví lidé měli asi hodně mylnou předsta-

vu o  Bohu. Udělali si z  něj služebníčka, pomoc-

níčka svého štěstí. Vůbec neobjevili jeho velikost 

a  asi je ani nenapadlo, že největším štěstím člo-

věka je stát na Boží straně, být v jeho službě, ob-

jevovat jeho velikost, stavět ho výš než sebe, 

dávat mu přednost před sebou. Naopak, kdo 

objevil Boha, který podle slov Bible je Láska, ten 

po Bohu touží, ten ho chce. Kdysi jsem se ptal 

jednoho snoubence, který měl problém uvěřit 

v  Boha: Co je pro tebe láska, produkt tvého srd-

ce, nebo něco, co tě přesahuje a je bez hranic, ale 

naplňuje tvé srdce? Jasně prohlásil, že láska je 

nekonečná. Tak mu říkám: Právě nekonečné lás-

ce říká Bible Bůh. Když se jí otevřeš a budeš milo-

vat nezištně, bude v  tobě sám Bůh. Neuvidíš ho, 

ale zakusíš. Tento objev, tuto zkušenost potřebuje 

každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit 

každý z vás. Stačí dělat skutky lásky naprosto ne-

zištně. Když miluješ, Bůh, který je Láska, je přímo 

v tobě a skrze tebe dokonce působí, ty jsi jeho spo-

lupracovníkem a máš podíl na uzdravování světa, 

na budování Božího království na zemi.

Díváme -li se kolem sebe, musíme uznat, že se 

daří mnoho věcí jak v  církvi, tak ve společnosti. 

A je dobře se z toho umět radovat a všem, kteří se 

na tom podíleli, být také vděční. Vděčnost je ve-

lice užitečná, nejen obohacuje, ale i  uzdravu-

je mnohá napětí a vztahy, ba dokonce zabraňu-
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15. prosince oslaví své 50. narozeniny

P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)

19. ledna oslaví své 76. narozeniny

otec biskup Josef Hrdlička (titulární biskup

thunudrumský a pomocný biskup olomoucký)

31. ledna slaví svátek otec arcibiskup Jan Graubner

(1. 7. 1982–30. 4. 1990)

Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha 

svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů. 

Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

blahoprání

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 76. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč (2006 - 2012)

Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

pastyrsky list



je mnoha chorobám. Zároveň musíme vidět, že 

není všechno kolem nás v pořádku, když slyšíme 

ze všech stran, jak chybí lidé, jak všude chybí pra-

covníci, a nepřiznaným důvodem je, že už dvacet 

let se nerodí dost dětí. Zaměstnavatelé vymírají-

cího národa shánějí do práce cizince, ale ostatní 

se přistěhovalců bojí. Umíme sice vydělávat a bu-

dovat, ale přestali jsme umět milovat a  nezišt-

ně sloužit. Opakujeme jako mantru, že všechno 

něco stojí a vše se musí platit. Já uznávám spra-

vedlnost, ale vidím vážný problém v tom, že jsme 

z  peněz udělali boha, který je všemocný a  bez 

něhož nic nejde. To není křesťanský Bůh. Biblická 

moudrostříká, že Bůh je Láska, která je napros-

to nezištná.

Na podzim jsem doprovázel velkou skupinu pout-

níků do Lurd. Tam mě zaujali jejich dobrovolníci 

všech věkových skupin, nejvíce krásní mladí lidé 

sloužící nemocným. Mezi desetitisíci poutníků 

bylo ten den až šest set vozíčkářů, o které se stara-

li dobrovolníci,  jejichž aktuální počet jsem odha-

dl na více než tisíc. Když jsem se o ně zajímal, zjistil 

jsem, že dobrovolník v Lurdech si platí sám nejen 

cestu, ale i ubytování a stravu, že takto slouží kaž-

dý rok aspoň jeden týden a k tomu navíc doprová-

zí poutníky své diecéze nebo země. Mladí studen-

ti si musí napřed vydělat na brigádách, aby měli 

na bezplatnou službu. Dospělí si na službu ne-

mocným berou dovolenou. Udiveně jsem se ptal, 

jaká za tím musí být výchova? Jeden vedoucí mi 

odpověděl: Naše církev je chudá, my děláme pro 

církev všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše 

společenství je plné života! A  já musím potvrdit, 

že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět. 

Všiml jsem si, že Lurdy přitahují nejen zjevením 

a zázraky, ale i množstvím prokazované lásky. 

Nezištná služba z  lásky může být lékem i  na ne-

moci našich rodin a celé společnosti. Bude -li v na-

šem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh 

peněz kazící vztahy a šířící korupci tak silný. Bude-

-li v  rodinách důležitější láska než peníze, určitě 

přibude dětí a ty dostanou lepší výchovu, proto-

že na ně budou mít rodiče více času. Budou psy-

chicky zdravější a  lidsky zralejší, když vyrostou 

v  harmonických rodinách. Pak bude mladá ge-

nerace zárukou lidské naděje a budeme mít i dost 

pracovníků pro různé obory. Mám upřímnou ra-

dost, když slyším i od lidí nevěřících mnoho chvály 

na letošní celostátní setkání mládeže v Olomou-

ci, kde se ukázalo tolik krásné mládeže. Ale taková 

mládež by neměla být výjimkou! Taková by měla 

být většina.

To všechno se může uskutečnit a situace se může 

změnit k dobrému, když se v obyčejném všedním 

životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když 

odmítneme sloužit falešným bůžkům, kterými se 

stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zába-

va, když se stanou nejvyšším cílem. Odpočinek je 

potřebný. Ekonomika je nutná a spravedlnost vy-

žaduje spravedlivou mzdu, ale ani ta nenahradí 

to, co přináší nezištně darovaná láska. Vánocům 

říkáme svátky lásky, protože při nich zakoušíme 

mimořádnou blízkost Boha lásky, který se nám 

daruje.

Využijme prosím adventní dny k tomu, abychom 

denně otevírali své oči a uměli vidět spoustu pří-

ležitostí ke skutkům nezištné lásky, jako je odpuš-

tění či upřímná pomoc i cizím lidem, ochota trpě-

livě naslouchat, věnovat čas, předpokládat dobré 

úmysly, či jen pozdravit člověka, kterého nepotře-

bujeme, dát druhému přednost ve dveřích nebo 

na silničním přechodu, ohleduplně pustit před 

sebe jiné auto… Denně máme mnoho příležitos-

tí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho 

světa skrze skutky nezištné lásky. Boží přítomnost 

udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci 

prožívat celý rok.

Přeji vám mnoho úspěchů v  tomto snažení 

i  hodně radosti z  krásných plodů vaší spoluprá-

ce na posvěcování světa. Děkuji všem, kteří se 

do zvaní Spasitele mezi nás zapojí víc, než obvy-

kle. Kéž naše adventní horlivost připraví skuteč-

nou vánoční radost mnohým.

K tomu každému z vás ze srdce žehná

arcibiskup Jan

s pomocnými biskupy
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MÍSTO PRO BOHA

     Národní setkání Modliteb matek v Brně

     20. – 22. 10. 2017

Jednu podmračenou sobotu na konci října brzy 

ráno jsme své rodiny zanechaly svému osudu 

a  vydaly jsme se do Brna na Národní setkání 

Modliteb matek. V  Brně na nás čekala fantas-

tická atmosféra společenství maminek z  celé 

republiky, čas pro modlitbu a  ztišení i  úžasné 

přednášky a svědectví. Tématem letošního se-

tkání bylo „Místo pro Boha“. Národní koordiná-

torka Modliteb matek Markéta Klímová v úvod-

ním slově přirovnala náš život k autobusu, který 

řídíme my sami. Bůh stojí na zastávce a  čeká 

na náš autobus. Autobus přijede, dveře se ote-

vřou, Bůh chce nastoupit, ale nikde není místo, 

ani na stání. Všude jsou nacpané naše myšlen-

ky, vzpomínky, starosti i  radosti, stesky, zraně-

ní. Nic z toho nechce opustit náš autobus. A tak 

se dveře zase zavřou a autobus odjede. Bůh zů-

stal na zastávce. Na to navázal otec Šebestián. 

Připomněl nám, že nemusíme všecko. Nemu-

síme všechno mít, všechno vidět, všechno pře-

číst, všechno dělat, všechno zažít. Nemusíme. 

My máme u Boha od počátku připravené místo, 

rezervované jen pro nás. Záleží jen na nás, jestli

i my chceme být s Bohem.

Sestra Veronika Barátová nám předložila úžas-

ný výklad příběhu o Martě a Marii. Byly i  s La-

zarem Ježíšovi přátelé. Ježíš k nim často chodil. 

Když k  nim přišel, roz-

neslo se to po celé ves-

nici a všichni sousedé se 

nahrnuli do domu Laza-

ra, Marty a  Marie. Marta 

a  Marie měly plno sta-

rostí s  tím, aby si všichni měli kam sednout, 

aby měli co jíst, co pít, zkrátka aby se cítili po-

hodlně. Pak Ježíš začal mluvit a  Marie si mu 

sedlak nohám, aby mu naslouchala. Ale Marta 

ne, ta měla ještě plnou hlavu zařizování. Zdálo 

se jí, že Marie, také žena, nechala všechnu prá-

ci na ní. A nejenže si Ježíšovi postěžovala, na to 

měla právo, ale ještě Ježíšovi diktovala, co má 

udělat. Ježíš mluvil krátce, možná deset minut, 

ale Marta si nenašla čas, aby jej vyslechla. To se 

často stává i nám, když nechceme Bohu naslou-

chat, ale spíše mu ve svých modlitbách sděluje-

me své představya určujeme mu, jak má vysly-

šet naše prosby.

Odpoledne se neslo ve znamení odevzdanos-

ti, která je pro spiritualitu Modliteb matek klí-

čová. Nutnost odevzdat své starosti, své rodiny 

Bohu silně zaznívala při sdílení ve skupinkách, 

kde jsme se vzájemně svěřovaly, jak Bůh půso-

bí v našich rodinách. Následující svědectví byla 

obzvláště silná. Manželé Hurtovi nám povídali 

o tom, jak v rodině s Bohem prožívají probíhají-

cí léčbu leukémie u jejich šestnáctiletého syna. 

Františka Böhmová na vlastním životním příbě-

hu poté demonstrovala, že v životě se mohou 

vyskytnout situace, s kterými nepočítáme, kte-

ré si nepřejeme, ale s kterými nejsme schopni 

udělat nic jiného, než je odevzdat Bohu. Potom 

už my neponeseme kříž, ale kříž ponese nás. 

Připomněla nám, že Ježíš obzvláště miluje lidi 

na okraji, takže se vůbec nemusíme trápit, když 

se náš život nevejde do těch správných škatu-

lek podle našich představ.

Anna Kůrková a Hana Žůrková
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JAN (DON) BOSCO

(zakladatel řádu Saleziáni Dona Boska, vy-

chovatel, patron mládeže a katolických na-

kladatelství, svátek 31. ledna)

Jeho celé jméno bylo Giovanni Melchiorre 

Bosco; narodil se r. 1815 blízko Turína v rolnic-

ké rodině. Když mu byly pouhé dva roky, ze-

mřel mu otec a starost o domácnost i výchova 

tří synů spočívala jen na matce. Oblast byla 

navíc po napoleonských válkách a velkém su-

chu v zuboženém stavu. Jan tak prožil dětství 

a  dospívání ve velmi nuzných poměrech, ale 

matka ho vedla k  víře, byla mu oporou a  vý-

razně formovala jeho osobnost. Když mu bylo 

devět, měl první z řady snů, které mu utkvěly 

v paměti a předznamenávaly jeho životní ces-

tu. Viděl v něm velkou skupinu chlapců, mnozí 

se rouhali. Chtěl je umlčet slovy i pěstmi, ale 

objevil se muž vznešeného vzhledu a  řekl 

mu, že je bude muset získat ne bitím, ale las-

kavým přístupem, poslušností a  vědomost-

mi. Pak ukázal poněkud zmatenému chlapci 

svou matku a  ten pochopil, že jde o  Pannu 

Marii a Krista. Maria mu přikázala, aby se sta-

ral právě o  takové chlapce. Ke křesťanským 

ctnostem byl veden odmalička, ale vědomos-

ti se daly nabýt hlavně ve škole, což byl pro 

Jana problém. Do školy začal chodit později 

a  jen v  zimě, protože pásl dobytek. Učitelem 

byl místní kněz a  kněžství se stalo i  Janovou 

životní volbou, i když tehdy značně neobvyk-

lou, přednost měli totiž majetní. I Antonio, Ja-

nův starší bratr, mu rozhořčeně a opakovaně 

dával najevo, že kněžství je pro jiné. Vztahy 

mezi oběma se nakonec natolik vyhrotily, že 

Jan ve 12 letech odešel z  domu. Uchytil se 

na farmě, kde čas ke studiu neměl. Až v r. 1830 

se věci změnily. Konečně začal školu navště-

vovat soustavně a udivoval talentem, vynika-

svetec mesíce
Mše sv. se zaměřením pro děti na téma Misie.
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jící pamětí i pílí. Dalším šťastným momentem 

bylo jeho setkání s  Josefem Cafassem, mla-

dým knězem, který se stal jeho duchovním 

vůdcem a fi nančně ho na studiích podporoval. 

R. 1841 byl Jan vysvěcen na kněze a velmi ho 

ovlivnilo dílo Františka Saleského (viz  i  Zpra-

vodaj 1/2016), proslulého náboženským za-

nícením i mírností, laskavostí a trpělivostí při 

jednání s druhými. To byla i Janova cesta. V Tu-

ríně, kde působil, ho při návštěvě vězení šoko-

valo množství vězněných mladistvých a utvr-

dilo v rozhodnutí zlepšit život a vzdělání dětí 

z ulice a dětských delikventů. Těch bylo rychle 

rostoucí město plné. Rozvíjel výchovné meto-

dy saleziánského preventivního systému, zdů-

razňujícího laskavost, rozum a  náboženství. 

Po vzoru Filipa Neriho založil tzv.  oratoř, což 

byly domov, hřiště, škola a farnost v  jednom. 

Ubytovával mladé, kteří neměli domov, hledal 

jim práci a  vyjednával důstojnější pracovní 

podmínky. Nakonec měla oratoř až 800 členů 

a stále se musela stěhovat, protože lidem va-

dil hluk. Objevovaly se ale i názory, že chlapce 

radikalizuje a činí z nich potenciální revoluci-

onáře; kritika přicházela i  z  některých kruhů 

v církvi. R. 1859 pak Bosco se skupinkou spo-

lupracovníků vytvořil Společnost sv. Františka 

Saleského. Byl to zárodek budoucí kongre-

gace saleziánů, kterou papež Pius  IX. schválil 

r. 1874. Jako velký mariánský ctitel Bosco rov-

něž inicioval ženskou variantu kongregace, 

Dcery Panny Marie pomocnice (r. 1872, s Marií 

Mazzarellovou), pečující o  děvčata na okra-

ji společnosti, a v  r. 1874 pak na jeho popud 

vzniklo Sdružení saleziánů spolupracovníků, 

uplatňující salesiánské principy vůči mládeži 

prostřednictvím křesťanů -laiků.

Zemřel r.  1888 v  Turíně, kde je i  pochován; 

Pius XI. ho r. 1929 blahoslavil a r. 1934 svato-

řečil. Tehdy mu byl též udělen titul Otec a uči-

tel mládeže. Jeho vzpomínky (Můj život pro 

mladé) vydal r.  2007 Portál, jeho osobnost 

přibližuje i  Gaspariniho hraný film (2004). 

První saleziánský dům u nás vznikl ve Fryštá-

ku r.  1927 zásluhou Ignáce Stuchlého a  Ště-

pána Trochty, valašského rodáka a pozdějšího 

kardinála, ženská větev je v Česku od r. 1995.

PhDr. Miroslav Jaroščák
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P.  Josef Rosenberg, Mgr.  Eliška Kořenková, PhDr.  Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a  informace lze 

odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka únorového čísla je 18.  ledna  2018. Neprodejné. Prosíme

o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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1. Pá 17.30 Za + Antonína Pečeňu, manželku, živou rodinu, dar zdraví a za duše v očistci

2. So 17.30 Za farníky a živé i + členy společenství živého růžence

3. Ne 9.00 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za živou i + rodinu Burgetovu

4. Po 6:45 Volné

6. St 6:45 Volné

7. Čt 17.30 Volné

8. Pá 17.30 Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Za + rodiče Olgu a Jana Kleslovy a za živé rodiny

9. So 17.30 Za živou a + rodinu Kubíčkovu, Kalužovu, Divílkovu a Sousedíkovu

10. Ne 9.00
Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

11. Po 6:45 Volné

13. St 6:45 Volné

14. Čt 17.30 Za živou a + rodinu Mikulaštíkovu, Horovu a za duše v očistci

15. Pá 17.30 Za rodinu Pritchardovu, + rodinu Žilinskou a za duše v očistci

16. So 17.30 Za + Ludmilu a Františka Novosadovy a za živou rodinu

17. Ne 9.00 Za + Františku a Františka Žůrkovy, jejich + děti a za duše v očistci

18. Po 6:45 Volné

20. St 6:45 Volné

21. Čt 17.30 Volné

22. Pá 17.30 Za živou a + rodinu Florjančičovu, Adamuškovu a za duše v očistci

23. So 17.30
Za + rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy
a za živou i + rodinu

9.00 Volné

24. Ne
15.00 Za děti a jejich rodiny

22.30 Za farníky a město Vizovice

25. Po 9.00
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Volné

26. Út 9.00

Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

Za živou a + rodinu Hrubou, Láňovu, Drahomíru Hiessovou
a za duše v očistci

28. Čt 17.30 Svátek SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, mučedníků

Za + rodinu Baluskovu, Kratinovu a za duše v očistci

29. Pá 17.30 Za Kateřinu a Petra s prosbou o Boží požehnání do společného života

30. So 17.30 Za + rodiče, sourozence a za Boží ochranu pro živou rodinu

31. Ne 9.00 Svátek SVATÉ RODINY

Za rodiny naší farnosti a na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2017

intence prosinec

www.farnostvizovice.cz



1. Po 9.00
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Za farníky

4. Čt 17.30 Za + Karla Bečicu, jeho rodiče a za živou rodinu

5. Pá 17.30 Za + rodiče Hlavičkovy, syna, zetě a za celou živou i + rodinu

6. So 17.30

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Za živé i + členy společenství živého růžence a za koledníky

Tříkrálové sbírky

7. Ne 9.00
Svátek KŘTU PÁNĚ

Za + Jarmilu Žůrkovou, manžela, staříčky z obou stran a za živou rodinu

8. Po 17.30 Za + sestru Marii, bratra Františka, rodiče Lysákovy a za živou rodinu

11. Čt 17.30
Za + Antonína Hlavenku, rodiče z obou stran, sourozence, za dar zdraví

pro živou rodinu a za duše v očistci

12. Pá 17.30 Za + rodiče Hábovy a za živou rodinu Hábovu a Vajďákovu

13. So 17.30
Za + manžele Florjančičovy, rodiče z obou stran, sourozence a za duše 

v očistci

14. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Janečkovu a za duše v očistci

15. Po 17.30 Za + Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu, Vavříčkovu a Lošákovu

18. Čt 17.30 Volné

19. Pá 17.30 Za + Miluši a Hynka Dohnalovy, rodiče, sourozence a za živou rodinu

20. So 17.30
Za + Františka Lutonského, + Josefa Hameše, živou rodinu Hamešovu

a Lutonskou a za Boží požehnání pro celou rodinu

21. Ne 9.00
Za + Oldřišku a Josefa Lednické a Boží požehnání pro rodinu Hábovu,

Zichovu a Malou

22. Po 17.30
Za živou a + rodinu Baluskovu, Husákovu a Vráblíkovu s prosbou

o Boží požehnání a ochranu Panny Marie

25. Čt 17.30
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu

Panny Marie pro celou rodinu

26. Pá 17.30 Za + rodiče Anastázii a Augustýna Tomíkovy, živou rodinu a Boží ochranu

27. So 17.30 Za + sestru, rodiče, rodinu Mohylovu, Ryšavou a za duše v očistci

28. Ne 9.00
Za + rodiče Trávníčkovy a Máčalíkovy, Oldřicha Kubíčka a za Boží ochtanu 

pro živou rodinu

29. Po 17.30 Volné

intence leden


