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úvodník
MLADÝ BERGOGLIO – NOČNÍ ADORÁTOR
Papež František nedávno zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku Alfa y Omega,
v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti.

„Dojalo mne, když jste mi zaslali fotokopii seznamu nočních adorátorů, jehož originál se
uchovává v bazilice,“ píše papež španělskému
listu. Noční výstav Nejsvětější svátosti byl ve
zmíněném kostele zaveden v roce 1917. Bratři Bergogliovi (Jorge a Oscar) se zapsali k adoraci v letech 1954-55 z podnětu o. Josého Aristiho. Tento muž trávil nekonečné hodiny svého
života službou ve zpovědnici, projevoval nezměrné milosrdenství a silně zapůsobil na budoucího papeže.
František dále vzpomíná na pozdrav Venite
adoremus, kterým adorátoři probouzeli další
směnu. Mladý Jorge Bergoglio se do centra

Buenos Aires vydával autobusem vždy v sobotu večer, v devět hodin začínala adorace
poté, co si přítomní vyslechli kázání otce Aristiho. Jak dále papež popisuje, již tehdy se v něm
zažehl plamének duchovního povolání, ale nadále vedl „normální křesťanský život“, dokud ho
zkušenost nočních adorací hluboce nepoznamenala.
Když otec Aristi o Vánocích roku 1996 zemřel,
mons. Bergoglio, který se mezitím stal pomocným biskupem Buenos Aires, se přišel rozloučit
s jeho tělem, vystaveným v kryptě baziliky. „Zatímco jsem pokládal květiny, učinil jsem spontánní gesto – uchopil jsem kříž růžence, který
držel v rukou, a s trochou síly jsem ho utrhl,“ vypráví papež. „Při tom jsem na zesnulého pohlédl a požádal: Dej mi aspoň půlku svého milosrdenství. – A pocítil jsem cosi silného, co mi
v tu chvíli dodávalo odvahu.“
Jediným svědkem tohoto gesta, poznamenává španělský týdeník, byl o. Andrés Taborda.
„Pamatuji si, že mi řekl: Byl to můj zpovědník.
Tímto růžencem nás mnohé rozhřešil, mnohé
hříšníky. Nemůže si ho s sebou vzít pod zem,“
pokračuje František, pro něhož se od té chvíle
stal křížek zesnulého řeholníka neoddělitelným
průvodcem. „Nosím ho v látkovém sáčku, protože papežské košile nemají kapsy. A když se
ho dotknu rukou, cítím milost a příklad milosrdného kněze, kněze, který přistupoval k lidským
ranám.“ (Rádio Vatikán; duben 2021)
Papeže Františka proměnil a vedl životem
Ježíš Kristus, který je přítomný v Eucharistii

i v našem kostele. I my máme příležitost hledět
do Boží tváře, mít pohled víry upřený na Krista,
jak o adoraci mluvil sv. Jan Maria Vianney.
V tomto měsíci prožijeme v neděli 6. června
slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude
krátký průvod kolem kostela a pak celodenní
adorace. Podobně ve středu 23. června osla-

víme Adorační den, ve kterém budeme Boha
chválit a jemu děkovat za všechny milosti,
které dává našim rodinám a celé farnosti. Zároveň budeme myslet na naše bohoslovce a další
kněžská i řeholní povolání. Jde o velkou příležitost být s Pánem a nechat si proměnit svůj
život.
P. Vít Hlavica

oznámení
ČERVEN
v pátek 4. června bude příležitost k adoraci
a svátosti smíření od 16 hodin.
v neděli 6. června prožijeme v naší farnosti slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude
v 9 hodin a po ní průvod kolem kostela. Následovat bude adorace v kostele. Na webových stránkách farnosti Vizovice je k dispozici
formulář, do kterého se můžete zapsat k modlitební stráži. Slavnost bude ukončena v 17.30
svátostným požehnáním.
v pátek 11. června je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Mše sv. bude v 17.30 a po ní následuje adorace.
v neděli 20. června si při mši sv. v 9 hodin
připomeneme 219. výročí posvěcení našeho
farního kostela (r. 1802).
v neděli 20. června bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 ve středu 23. června prožijeme Adorační den farnosti. Adorace začne v 8.00 a večer v 18.30 bude mše svatá. Na webu farnosti bude připraven formulář, kde bude možnost
se zapsat na adorační službu.
v pátek 25. června poděkují při mši svaté
naše děti a mládež za uplynulý školní rok.
v sobotu 26. června bude v olomoucké katedrále v 9.30 kněžské svěcení. Svěcení přijme
i jáhen Dominik Kovář, který u nás absolvoval bohosloveckou praxi. Primiční mši svatou
bude slavit 3. července v 15.00 v Lidečku.
slavnost 1. svatého přijímání bude v naší
farnosti v neděli 26. září v 9 hodin.
farní zpravodaj / červen 2021

Zápis úmyslů mší svatých na druhou polovinu roku 2021 se bude konat v sobotu
12. 6. od 15 do 17 hod. na faře a v neděli
13. 6. po mši sv. v sakristii kostela.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Náboženství je nepovinný předmět, do kterého je třeba dítě na každý školní rok znovu přihlásit. Přihlášky budou k dispozici v předsíni
kostela a na farních stránkách. Prosíme rodiče,
aby tuto přihlášku vyplnili a do konce června
odevzdali v sakristii nebo do schránky na faře.
ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ČERVEN

Aby se v lásce k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
posilnila jednota kněží a věřících
se svými biskupy a Svatým otcem.

OHLÉDNUTÍ
ZA ORELSKÝMI AKTIVITAMI
Milé sestry a bratři, rádi bychom touto cestou poděkovali Vám všem, kteří jste se zapojili
do našich orelských aktivit a alespoň na dálku
s námi tvořili společenství orelské rodiny.
Hned jak se trochu ojařilo, připravili jsme pro
rodiny s dětmi putování ke křížům v našem
okolí. Během Postního putování jsme se vydali do vizovických kopců a cestou děti doplňovaly soutěžní otázky. Úspěch měla i Postní
stopovací hra, při níž museli malí i velcí obejít
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11 vizovických křížů a najít heslo do tajenky. Do těchto aktivit se během měsíce února
a března zapojilo 57 dětí se svými rodiči. Další postní akcí byla Orelská běžecká míle. Přihlásit se mohl každý. Dle přehledu na internetu se zúčastnilo 18 běžců či chodců, kteří
dohromady zdolali 1 798 km.
V měsíci květnu probíhalo Jarní putování
a Jarní stopovací hra. Rodiny s dětmi si mohly projít Cestu světla, na které pro děti opět čekaly úkoly. Stopovací hra je zase provedla mariánskými místy ve Vizovicích a okolí.
Oblíbený Den matek, který jsme běžně slavili společným setkáním a obědem pro cca 70
hostů na orlovně, se letos stejně jako loni musel uskutečnit ve skromnějším duchu. Na nejen orelské maminky jsme ale nezapomněli.
Do poštovních schránek k nim putovala ručně vyrobená přáníčka a při nedělní mši svaté
dostaly také papírové kytičky vyrobené děvčaty a mladými maminkami z naší jednoty. Pozadu nezůstali ani ti nejmenší. Za pomoci svých
rodičů natočili video, jak přednášejí básničku
či hrají na hudební nástroj. Sestříhané společné video pak maminky dostaly elektronickou
poštou.
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Už se všichni moc těšíme, že se hned, jak to
situace ohledně pandemie dovolí, vrátíme
k naší pravidelné činnosti - ke cvičení rodičů
a dětí v Orlíčku, k florbalu v tělocvičně ZŠ. Obnovíme střelecký a všeobecně pohybový kroužek. Věříme, že mládežníci brzy využijí orelské
hřiště pro volejbal.
Z akcí, které chceme uskutečnit, připomeňme
Orelský košt slivovice, účast na poutích nejen
v našem okolí, prázdninové soustředění dětí
a mládeže na orlovně. A zcela určitě uspořádáme již patnácté tradiční Hry bez hranic.
Na závěr nám dovolte poděkovat za Vaši podporu a všem členům naší jednoty za obětavou
práci v Orle.
Přejeme Vám zdraví duše i těla, radost z malých a všedních věcí, na které jsme možná
v minulosti často zapomínali.
Zdeněk Adamuška a Alžběta Doležalová

ohlédnutí

V neděli 16. května se i díky mírnému uvolnění protiepidemických opatření mohli sejít farníci z Vizovic
a okolí na tradiční pouti u Chladné studny.
www.farnostvizovice.cz

intence cerven
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

3.

Čt

17.30

4.

Pá

17.30

Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání
pro celou rodinu

5.

So

17.30

Za † Jana Kumra, † rodiče Kumrovy a Čechovy a za živou rodinu

6.

Ne 9.00

7.

Po

17.30

Za † Drahoslavu Kucerovou

10. Čt

17.30

Za † rodiče Anežku a Antonína Surovcovy,
Anežku a Františka Kladníčkovy, Antonína Zichu a za živou rodinu

11. Pá

17.30

Za † Růženu a Vladislava Rychlíkovy, rodiče, děti,
sourozence a za živou rodinu

12. So

17.30

Za † rodinu Bačovu, Pekařovu, Matůšovu a za duše v očistci

Za živou a † rodinu Bečicovu a Šťastovu

Farní slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
Za farníky a město Vizovice

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

13. Ne 9.00

Za † Karla Bečicu, rodiče Lysákovy a za živou rodinu

14. Po

17.30

Za † Václava Kupku, bratry Josefa a P. Antonína,
rodiče a za živou rodinu

17. Čt

17.30

Za † švagrovou Helenu Turičíkovou a za duše v očistci

18. Pá

17.30

Za † manžele Valeriánovy a za živou rodinu

19. So

17.30

Za † rodiče Krieglerovy, dva syny, dvě dcery, tety, strýce, dědy,
babičky a za duše v očistci

20. Ne 9.00
21. Po
23. St

17.30
18.30

219. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za farnost a město Vizovice
Za † Františku a Josefa Hábovy a za Jana Geržu
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
Za živé a † členy společenství živého růžence
Slavnost NAROZENÍ JANA KŘTITELE

24. Čt

17.30

Za † Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran,
za 30 let společného života a za zdraví pro celou rodinu

25. Pá

17.30

Na poděkování za uplynulý školní rok

26. So

17.30

Za † Vlastu Mikulaštíkovou, manžela, živou rodinu
a za duše v očistci

27. Ne 9.00

Za živé a † členy Orelské jednoty Vizovice

28. Po

Za † Tomáše Bečicu a za živou rodinu

17.30

