11

listopad A. D. 2022, ročník XI, číslo 11
www.farnostvizovice.cz

úvodník

Člověk nemůže ovlivnit charakter ročního období ani rozmary počasí, a tak někomu mohou
podzimní plískanice přinášet chmury a špat‑
nou náladu. Když se k tomu přidá i složitá si‑
tuace ve světě kolem nás, pak si člověk klade
otázku, jak z toho ven. Je pravda, že spoustu
věcí a událostí neovlivníme, ale něco ovlivnit
můžeme. V jedné knize jsem měl založený lístek
a na něm byl článek s názvem: Devadesát devět
špatných vlastností.
„Patříš mezi ty, kteří mají ten špatný zvyk mluvit
pouze o nepěkných vlastnostech druhých lidí?
Pak není něco v pořádku a něco ti chybí. Buď
jsi slepý nebo beznadějně šilháš. Neuvědomu‑

ješ si totiž, že dík této tvé špatné vlastnosti, ne‑
bude nikdo chtít s tebou žít a pracovat.
Ale když bez zábran vyprávíš o druhých hezké
věci, jsi oblíbený a lidé tě vyhledávají, protože jsi
dobrý člověk. Chceš‑li být šťastný v manželství,
pak neopomeň říci něco laskavého o své ženě
nebo o svém muži. Jsi přesvědčený, že ten druhý
má devadesát devět chyb a špatných vlastností
a jednu jedinou dobrou? Tak tedy mluv právě
o té jediné dobré a brzy poznáš, že objevíš
i další. Ještě dnes řekni něco dobrého a pěkného
a vneseš paprsek slunce do každého srdce!“
Nevadí, že je zrovna zataženo a prší, protože
paprsek slunce může zazářit za každého počasí.
P. Vít

oznámení
v úterý 1. listopadu na slavnost Všech sva‑
tých bude mše svatá v 18:30.
ve středu 2. listopadu je Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude
v 18:30.
ve čtvrtek 3. listopadu je Adorační den
v Bratřejově (12:00 – 16:30).
na první pátek 4. listopadu bude příleži‑
tost ke sv. smíření a k adoraci NSO od 16 hodin.
v neděli 6. listopadu se koná sbírka
na Charitu.
v neděli 6. listopadu v 15:00 bude „dušič‑
ková pobožnost“ na hřbitově.
18.-19. listopadu se uskuteční Arci‑
diecézní setkání mládeže v Olomouci.
v sobotu 19. listopadu se v 19:00 usku‑
teční koncert sboru Canticum Camerale a jeho
hostů.
v neděli 20. listopadu bude sbírka na naše
opravy. Na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále se
koná před vystavenou Nejsvětější svátostí ob‑
nova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
ve čtvrtek 24. listopadu se po mši svaté
v komunitním centru uskuteční setkání pasto‑
rační rady farnosti.
v pátek 25. listopadu budou předány kan‑
cionály dětem, které se připravují k 1. sv. přijí‑
mání.
zápis úmyslů mší svatých na první polo‑
vinu roku 2023 se bude konat v sobotu 26. lis‑
topadu od 15 hodin do začátku mše svaté
a v neděli 27. listopadu po mši svaté na faře.
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
farní zpravodaj / listopad 2022

- 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
Upozornění ekonomické rady farnosti:
V souvislosti s velkým zdražováním energií bu‑
deme pravděpodobně muset v nadcházejícím
zimním období v kostele omezit topení.
Děkujeme za pochopení.
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komorní sbor Canticum Camerale
sbormistr - Miroslav Hromádka
dirigent - Eduard Tomaštík

Smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale srdečně zve všechny posluchače na kon‑
cert duchovní hudby Canticum Camerale:
Od Renesance po současnost, který bude záro‑
veň ohlédnutím za interpretovanými sklad‑
bami za 40 let existence sboru.
Koncerty proběhnou v těchto termínech:
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19. 11. 2022 kostel sv. Vavřince 19:00
20. 11. 2022 kostel Panny Marie Pomocnice
křesťanů, Zlín – Jižní Svahy, 17:00
Vstupné: 150 Kč; senioři, studenti 100 Kč, děti
do 10 let zdarma
Koncert se koná za podpory statutárního
města Zlína a Zlínského kraje
www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí
OTEVŘENÉ BRÁNY 2022
Na začátku tohoto roku jsme v pastorační radě
farnosti diskutovali o možnostech více ote‑
vřít náš kostel farníkům i turistům: díky oběta‑
vosti paní Boženky je denně otevřena předsíň
pod věží, ale určitě by bylo dobré, aby byl pří‑
stupný celý. Proto jsme se v tomto roce poprvé
připojili ke krajskému projektu Otevřené brány.
Ten před lety vznikl z popudu tehdejšího kraj‑
ského úředníka, dnešního valašskoklobouc‑
kého děkana, Pavla Macury.
Od května do září tak byl kostel otevřený o so‑
botách, nedělích a státních svátcích. Ve služ‑
bách se střídalo šest farnic a farníků. Informace
jsme čerpali především z brožury Josefa Paly
o našem kostele, ale také z diplomové práce
Elišky Miklovičové a dílčích restaurátorských
zpráv k jednotlivým prvkům kostela. Celkem
jsme odsloužili 232 hodin. Otevřený kostel na‑
vštívilo v této době 667 osob, z toho 40 cizinců,

nejvíc ze Slovenska, Polska a Ukrajiny, ale obje‑
vili se i Britové a Němci, pro které byly připra‑
veny stručné cizojazyčné texty.
A jaké jsou zkušenosti? Návštěvníky zajímala
především historie kostela a jeho výzdoba. Po‑
kud to byli praktikující katolíci (i evangelíci) za‑
jímali se také o život a aktivity v naší farnosti.
Především účastníci Masters of Rock říkali,
že do Vizovic jezdí už třeba deset let a letos po‑
prvé mají možnost si prohlédnout kostel. Zají‑
mavá byla i setkání s vizovickými rodáky, kteří
se v kostele zastavili při návštěvě hřbitova. Naši
farníci si ale ještě nezvykli, že otevřený kostel
mohou využít nejen k prohlídce, ale i k mod‑
litbě.
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu
v letošním roce podíleli, a Zlínskému kraji
a městu Vizovice za úhradu provozních ná‑
kladů této služby.
Vít Sušila

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2022
SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM (APOŠTOLÁTU MODLITBY)
LISTOPAD
Úmysl papeže
Za děti, které trpí
Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup
ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
Národní úmysl
Za návštěvníky hřbitovů
Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

farní zpravodaj / listopad 2022
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sbírka

Při misijním štrúdlování se v naší farnosti vybralo 10 862 Kč. Díky za Vaši štědrost. Částku odesíláme
Papežskému misijnímu dílu.
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V sobotu 22. října se na Velehradě uskutečnila
Pouť děkanátů Zlín a Vizovice za obnovu rodin
a nová kněžská a řeholní povolání. Bohatý program doprovodily workshopy pro rodiče i program pro děti připravené CpR.

3. listopadu slaví 63. narozeniny P. Petr Vaculík, SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha svatého, ochranu
Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme
13. listopadu by oslavil svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
(po návratu z ciziny od 9. 12. 1993 – 27. 12. 2020)
farní zpravodaj / listopad 2022
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svetec mesíce
LEV I. VELIKÝ
(papež, učitel církve, svátek 10. listopadu)
Přívlastek Veliký u jména nacházíme zejména
u jmen panovníků; u papežů se v průběhu his‑
torie objevil jen dvakrát, a to u Lva I. (kolem
r. 400–10. listopad 461) a Řehoře (asi 540–604)
a označuje výjimečnost obou těchto osob‑
ností.
Lev I., čtyřicátý pátý nástupce sv. Petra na pa‑
pežském stolci, často označovaný jako ten, kdo
ve své době neměl rovného, se narodil zřejmě
v Toskánsku, ověřitelné zprávy o jeho životě
však pocházejí až z doby, kdy působil jako já‑
hen za papežů Celestýna a Sixta III. a plnil různé
důležité úkoly v Itálii i mimo ni. Byl mimořádně
zdatný vyjednavač a zároveň byl obdařen skvě‑
lými schopnostmi vést ostatní, citlivě reagovat
na potřeby církve i nacházet smysluplná řešení.
Jeho zvolení za papeže r. 440 bylo plně opod‑
statněné a krok správným směrem. Úřad vy‑
konával dvacet let a posílil výrazně váhu pa‑
pežského úřadu, zatímco samotnou postavu
papeže upozadil, jak na jednom místě píše:
„V Petrově následníkovi je ctěn ten, kdo sjed‑
nocuje na věky péči pastýřů s ochranou ovcí
jeho svěřených a i u nehodného nástupce ne‑
pozbývá nic ze své hodnosti.“
Velmi ceněna je i aktivní role Lva Velikého při
hájení církevního práva, rozšíření jeho plat‑

nosti na celou západořímskou říši i významný
podíl na odhalování neblahého působení růz‑
ných bludných učení; neméně podnětné byly
i jeho pastýřská horlivost, snahy o nové uspo‑
řádání církevních struktur i obhajoba Kristovy
dvojí přirozenosti, božské i lidské, zejména
v protikladu s východní církví, která vnímala
Krista jen v jeho přirozenosti božské.
Obyvatelé Říma si ho velmi vážili za to, že r. 452
zabránil útoku Hunů na Řím. Na jejich vůdce
Attilu učinilo setkání se Lvem Velikým takový
dojem, že upustil od úmyslu Řím zničit, i když
se tak stalo za cenu velkého výkupného. Při
útoku Vandalů r. 455 se sice město uchránit ne‑
podařilo, poněvadž Řím byl vypleněn, ale po
intervenci Lva nebyl vypálen a jeho obyvatelé
byli ušetřeni.
Už za svého života byl tento papež uctíván jako
světec; r. 1754 byl prohlášen za církevního uči‑
tele. Je respektován i ve východní církvi, které
přiznal jistou samostatnost, ale v rozhodujících
otázkách si ponechal výsadní právo rozhodo‑
vání. Osobnost Lva I. dokresluje i více než sto
kázání a téměř sto padesát dopisů, které se
uchovaly do dnešní doby a jsou „svědectvím
jeho hlubokého proniknutí do tajemství víry“
(Svatí na každý den III, 2010). Jeho ostatky spo‑
čívají v chrámu sv. Petra v Římě.
Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XI, číslo 11, listopad 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
prosincového a lednového čísla je 16. listopadu 2022. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.
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intence listopad
Slavnost VŠECH SVATÝCH

1.

Út 18.30

2.

St

18.30

3

St

17.30

4.

Pá 17.30 Za † Marii a Aloise Smolkovy, syna Milana a Boží požehnání pro živou rodinu

5.

So 17.30 Za † rodiče Sušilovy a Sedlářovy a za živou rodinu

6.

Ne

9.00

Za † Miloslava Gráce, † syny Oldřicha a Miloslava, rodiče a za Boží ochranu
pro živou rodinu

7.

Po 17.30

Za živou a † rodinu Baluskovu s prosbou o ochranu Panny Marie a za duše v
očistci

10.

Čt 17.30 Na poděkování za dar života a prosbou o ochranu Panny Marie

11.

Pá 17.30 Na poděkování za dar manželství a Boží pomoc a ochranu do dalších let

12.

So 17.30 Za † rodiče Esterkovy, babičku a dědu Esterkovy a za dar zdraví pro živou rodinu

13.

Ne

14.

Po 17.30 Za † rodiče Valeriánovy a za duše v očistci

17.

Čt 17.30

Za živou a † rodinu Špaňhelovu,Řepovu a Tuháčkovu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Za všechny † kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje
Za živou a † rodinu Pečeňovu, Pekařovu, Gilgovu, Vašíčkovu, Vackovu, Jago‑
šovu a za duše v očistci

9.00 Za † bratra Milana k 3. výročí úmrtí
Za † manžele Adamuškovy, rodiče z obou stran, živou rodinu a za duše v
očistci
POSVĚCENÍ ŘÍMSKÝCH BAZILIK SVATÝCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA

18.

Pá 17.30 Za † Ludmilu a Bohuslava Richtrovy, Buhumila Nesvadbu, rodiče, rodinu Utín‑
kovu a za narození pravnučky

19.

So 17.30 Za † Jana Meluzína a za živou i † rodinu

20.

Ne

21.

Po 17.30 Za živou a † rodinu Zigalovu

24.

Čt 17.30 Za † Zdeňka Glücka a za živou i † rodinu Glückovu a Hubáčkovu

25.

Pá 17.30 Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty

27.

Ne

9.00 Za † Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran a za živou rodinu

28.

Po

6.45 Za živou a † rodinu Janečkovu, Štachovu a za duše v očistci

30.

St

6.45 Za † Libora, Jaroslava, Martina a za živou rodinu Angelovičovu

9.00

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Za mládež

