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úvodník
Děkuji ti za všechno, co smím vidět, slyšet a prožívat. Děkuji ti
za jídlo, za dům, který mě chrání,
za lidi, kteří mě mají rádi, za každý
pozdrav. Děkuji ti za klid noci, za mlčení a hudbu. Děkuji ti, že smím děkovat. Každý dobrý dar pochází od tebe.
Otče – děkuji ti.
Alfonso Pereire
Drazí bratři,
jak již víte ze sdělovacích prostředků, Svatý otec František o Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje
jmenoval pro Arcibiskupství olomoucké dva pomocné biskupy:
Mons. Antonína Baslera, kancléře
Arcibiskupství, který byl jmenován titulárním biskupem diecéze
Vaga v dnešním Tunisku, a Mons.
Josefa Nuzíka, generálního vikáře,
který se stává titulárním biskupem Mons. Antonín Basler při žehnání základního kamene
diecéze Castra Galbae na území komunitního centra ve Vizovicích.
dnešního Alžírska. Jejich biskupské svěcení bude 14. 10. 2017 v 10 hodin v ka- naším dílem, nýbrž Božím, ale Pán ve své veltedrále sv. Václava v Olomouci. Všem děkuji korysosti nás pozval za spolupracovníky a jako
za modlitby o nového biskupa. Asi jste se ve své pokoře udělal příchod Spasitele závismodlili dobře, když jsem dostal zrovna dva. lým na Mariině ano, tak počítá i s otevřeností
Doufám, že nyní budeme moci lépe zvládat a nasazením těch, kterým dal účast na svém
i některé úkoly biskupa, na které zatím nebylo kněžství. S vděčností Bohu za jeho dary i Vám
dost sil, a dělat více pro budování Božího krá- za spolupráci ze srdce žehná a o další modlovství. Těším se na spolupráci, i vaši spolu- litbu prosí
Jan Graubner, arcibiskup
práci s nimi. Vím, že růst Božího království není

oznámení
ZÁŘÍ
 na první pátek 1. září bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
v neděli 3. září bude žehnání aktovek a mše
sv. obětována za školáky a učitele.
v neděli 10. září bude v našem kostele od 18
do 19 hodin adorace. Využijte této příležitosti.
ve čtvrtek 21. září se v 18:15 koná na faře setkání pastorační rady farnosti.
 v neděli 17. září bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 v neděli 17. září jste zváni do Jasenné
na mši svatou v 10:30, při které oslavíme 6. výročí posvěcení kostela.
 ve čtvrtek 28. září na slavnost sv. Václava
bude v našem kostele mše svatá v 9 hodin. Tato
slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den
prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast
na mši svaté je stejnou samozřejmostí jako při
každé neděli.
v sobotu 7. října je děkanátní pouť na Hostýn. Bližší informace v nedělních ohláškách.
PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
A KŘEST DOSPĚLÝCH
První setkání bude v sobotu 16. 9. 2017, sraz
v 18:15 na faře ve Vizovicích.
Na společné setkání se těší o. Josef
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
První setkání (pouze) s rodiči se koná v pátek
6. 10. 2017 v 18:15 na faře ve Vizovicích. Pokud
dítě nebylo pokřtěno v naší farnosti, přineste
prosím i potvrzení o křtu.
NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI
Ve čtvrtek 28. září se uskuteční ve Staré Boleslavi za účasti českých a moravských biskupů
tradiční národní svatováclavská pouť. Slavnostfarní zpravodaj / září 2017

ní poutní mše svatá začne v 10 hodin a bude ji
živě přenášet ČT2.
PŘIJĎTE DO MALÉ SCHOLY!
Školní rok se blíží a stejně jako každý rok, i letos bude páteční dětské mše doprovázet svým
zpěvem Malá schola.
Zveme proto všechny ochotné holky (i kluky,
kdyby chtěli), nejlépe od druhé třídy, ale rádi
mezi sebou uvítáme i mladší, aby se k nám připojily ke společnému zpěvu a oslavě Pána.

Kdy? – každý pátek v 16:30
Kde? – na faře v učebně
Na všechny nováčky i stálé členky už se moc těšíme.
SPOLČO PIŠKOTI
Zveme všechny děti, které již byly u 1. svatého
přijímání, do Piškotů. Budeme se scházet každý
pátek po dětské mši svaté na faře.
Piškoty zahájíme v pátek 8. 9. 2017. Protože je
to první spolčo, bude mimořádně až do 21:30.
Vezměte si s sebou špekáčky nebo něco dobrého na opékání.
Budeme se na vás těšit.
Veronika Špaňhelová a Jakub Oškera
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LÁSKA MATEK PROMĚŇUJE SVĚT
Ráda bych pozvala naše maminky – seniorky k modlitbě za děti – mnohdy již velmi „odrostlé“. Jde samozřejmě o modlitby matek,
které se modlí za své děti různého věku a stavu. Proto Vás chci povzbudit a poprosit o vytvoření modlitební skupinky. Modlitba může
trvat přibližně 30 - 45 min. Je přesně dána
struktura. Pozvání na setkání bude během měsíce září v nedělních ohláškách. Více vám tuto
modlitbu můžou přiblížit internetové stránky
http://www.modlitbymatek.cz/.
Těším se na setkání s Vámi
H. Radoňová
CENTRUM PRO RODINU
Centrum pro rodinu nabízí pro
školní rok 2017/2018 dětem předškolního a mladšího školního věku
kroužek Tvořivá dílnička. Začínat budeme
ve středu 20. září v 15,30. Tvoříme z papíru,
látky, malujeme, lepíme a také vaříme a pečeme. Cena na 1. pololetí je 200 Kč za dítě. Kroužek bude v přízemí fary (učebna, čajovna). Prosíme o přihlášení dětí přihláškou, která bude
k vyzvednutí pod věží kostela nebo v kanceláři Cpr na faře, popř. kontaktujte pí Radoňovou.
Ve čtvrtek dopoledne zveme všechny maminky na mateřské dovolené do Klubu maminek.
Začínáme 21. 9. v čase od 9:00 do 11:00 na orlovně. Pro děti je připraven koutek na hraní, různý program s cvičením, tvořením, básničkami
a zpíváním. Zveme také hosty na jednotlivé
přednášky. (více bude na plakátku pod věží kostela a na webu Centra)
S výhledem do října nabízíme rodičům kurz –
besedy o výchově dospívajících dětí. Kurz je
vhodný už pro rodiče dětí, které jsou ve 4. – 5.
ročníku.
Na webu www.vizovice.dcpr.cz bude od září
další nabídka naší činnosti i pro celý vizovický
děkanát.
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová, 604 218 211
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby prohloubení vztahů mezi kněžími
a Božím lidem přispívalo k účinnějšímu
šíření Božího království v našich farnostech
a na celém světě.

OREL
Dětem pomalu končí prázdniny a my již máme naplánováno, co se od září
bude dít v naší orelské jednotě.
Protože si uvědomujeme, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání, chceme nový
školní rok zahájit každoroční poutí dětí, mládeže a rodin na Provodově. Vydáme se na ni
v sobotu 2. září auty z Vizovic od orlovny (sraz
9.00, odjezd v 9:15). Čeká nás krátké pěší putování od hřbitova na Malenisku ke kostelu,
mše svatá v 10:30, po ní opékání špekáčků
z vlastních zásob, křížová cesta a program
pro děti. Neváhejte a pojďte si s námi vyprosit potřebné milosti do nového školního roku.
Na společné putování se těší a bližší informace
poskytne Alžběta Doležalová.
Od nového školního roku se rozbíhá i pravidelná sportovní činnost naší jednoty.
Tréninky florbalu pro všechny generace
Od pondělí 4. září začínáme s florbalovými
tréninky (rozpis najdete dále v tabulce). I v novém školním roce budou naše město reprezentovat v Orelské florbalové lize týmy mladších
žáků, starších žáků a mužů. Přihlášení pro nové
zájemce o florbal bude probíhat vždy na prvních trénincích dané kategorie až do vyčerpání
kapacity. Jsme velmi rádi za zvyšující se zájem
dětí o tento sport, ale bohužel sportovní zázemí
je ve Vizovicích omezené. Kontakty na trenéry
i více informací naleznete na našem webu
www.orelvizovice.cz. Aktuální informace o nawww.farnostvizovice.cz

plnění kapacit tréninků budeme kromě webu
zveřejňovat také na našem facebookovém profilu: www.facebook.com/orelvizovice.
Orlíček – Cvičení rodičů s dětmi
Kromě florbalových tréninků pokračuje také
Cvičení rodičů s dětmi - Orlíček. Opět budeme
cvičit na orlovně ve dvou skupinkách – Orlíček
(děti ve věku 1 – 3 roky) a Orlíček – předškoláček (4 – 6 let) - v pondělí, úterý nebo čtvrtek

od 16 do 17 hodin (den bude upřesněn). Pokud
byste se k nám chtěli přidat, neváhejte a kontaktujte cvičitelku Alžbětu Doležalovou (mail:
alz.dolezalova@seznam.cz, nebo na tel. 607 720
109). Začínáme v týdnu od 11. září.
Autobusová pouť z Vizovic do Staré Boleslavi musela být bohužel kvůli malému zájmu zrušena.
Alžběta Doležalová

Tréninky florbalu od 4. září 2017
Den a čas

Místo

Trenér

Kapacita

Roční
poplatek

Přípravka
2009 a mladší

Středa
16:00 – 17:00

Orlovna
(za kostelem)

Jakub
Špaňhel

15

250 Kč

Mladší žáci
2005 - 2008

Středa
15:50 – 17:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Ondřej
Štach

20

450 Kč

Starší žáci
2003 - 2004

Pondělí
17:50 – 19:30

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří
Vaculík

20

550 Kč

Mužská kategorie
(dorostenci,
junioři, muži)
2002 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola)

Jiří
Burget

20

650 Kč

Kategorie

2. září slaví 82. narozeniny
trvalý jáhen Josef Zádrapa
Dne 9. července měl výročí 23 let
od přijetí jáhenského svěcení.
3. září slaví svátek P. Mgr. Gregorz Kotynia
(pastorační praxe1992/93)
Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí,
darů Ducha svatého, ochranu Panny Marie
a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.
farní zpravodaj / září 2017
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ohlédnutí
PRÁZDNINOVÉ DNY
O prázdninách proběhly 2 turnusy příměstského
tábora neboli Prázdninových dnů. Na začátku
prázdnin to byly tradičně 2 skupiny – jednu
tvořili předškoláci a druhou děti školního věku.
Předškolákům se s velkou obětavostí věnovala
Terezka Adamušková, která připravovala pro
děti pestrý program. Šikovné pomocnice byly
Míša Kolaříková a Madlenka Radoňová. Děti
zvládly výlet do Jasenné za koníky a také celodenní výlet do Luhačovic, kde za odměnu
navštívily také Plovárnu. Trochu z atmosféry
Prázdninových dnů můžete nasát z fotek:
http://cprvizovice.rajce.idnes.cz/Letni
_prazdninove_dny_Vizovice_2017_I.turnus/

Jarda Kršák a Vilda Kolařík. Fotky najdete na webu www.vizovice.dcpr.cz (fotogalerie).

Druhý turnus Prázdninových dnů proběhl poslední prázdninový týden. Program byl zajímavý.
Hry, výlety a tvoření nechyběly.
Děkujeme za podporu farnosti Vizovice a za finanční podporu Městu Vizovice.
Za Cpr Vizovice Hana Radoňová, 604 218 211

Skupina starších dětí si užila mnoho zajímavých her cestou na Hodišova, u orlovny, v parku
a u stadionu. V rámci výletů se děti podívaly
do Zlína do knihovny a ke Krajskému hasičskému sboru. A samozřejmě nesmělo chybět koupání – i tentokrát v Luhačovicích na Plovárně.
Děti prožily týden v pěkném společenství
svých vrstevníků. O program pro děti se staraly: Alenka Kolaříková, Simča Farníková, Verča
Špaňhelová, Anička Gregarová, Janka Gregarová, Verča Hanulíková. Při programu pomáhali
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ORELSKÉ HRY BEZ HRANIC VSTOUPILY
DO SVÉ DRUHÉ DESÍTKY
Když jsme v roce 2006 uspořádali 1. ročník Her
bez hranic, málokdo z nás myslel na to, zda
a jak dlouhé bude mít tato akce pokračování.
Píše se rok 2017 a 11. ročník Her bez hranic je již
za námi. Měsíc červen bývá ve Vizovicích i jeho
širokém okolí nabitý dětskými dny, pohádkovými lesy a různými aktivitami pro rodiny.
Mezi nimi jsou Hry bez hranic něčím tak trochu ojedinělým. Svým pojetím a heslem „Táto,
mámo, pojď si se mnou hrát!” totiž vytváří prostor, kde si děti mohou aktivně prožít něco se
svými rodiči. Mámy a tátové zde nejsou jen pasivní pozorovatelé a podporovatelé svých dětí,
ale účastní se všech záludných úkolů, které
jsou nachystány. Společně tak skáčou v pytli,
překonávají překážkové dráhy, skládají puzzle
apod.
www.farnostvizovice.cz

Za deset let existence Her bez hranic nám
odrostla celá jedna generace. Ti, kteří tehdy
na začátku soutěžili se svými rodiči, nám
nyní pomáhají s organizací na stanovištích.
Potěšením letošního ročníku bylo také to, že
pomáhat přišli i dospělí, se kterými jejich děti
už soutěžit nechtějí. Užít si Hry bez hranic v roli

rodiče si naopak mohli ti, kteří dělali pořadatele
prvních ročníků a nyní už mají své děti.
A jaký tedy byl letošní 11. ročník? Soutěžit přišlo
v sobotu 24. června 2017 celkem 22 rodinných
týmů. Nechyběly stálice posledních ročníků.
Potěšili nás ti, kteří k nám loni zavítali poprvé
a letos přišli zas, a velkou radost jsme měli
i z nově příchozích.
Na všechny čekalo 11 netradičních disciplín.
Děti i rodiče si tak vyzkoušeli, kolik dokážou unést kelímků na zádech, dostrkat balon hlavou
na určitou vzdálenost, proletět překážkovou
dráhu na koštěti, hodit co nejvíce kroužků
na sklenici, skákat s batohem na zádech, házet
sirkou do dálky, shazovat kuželky, přebrat jako
Popelka co nejrychleji luštěniny, poskládat co
nejvíce obrázků tangramu, postavit co největší
věž z ruliček (ti menší) či sestavit co nejvíce
staveb z krabiček a vymalovat pomocí petvršků co nejvíce obrázků. Jako bonus si mohli
vyzkoušet lyže „pro dva”. V cíli pak byli všichni
malí soutěžící odměněni omalovánkou, pasfarní zpravodaj / září 2017

telkami, nafukovacím balonkem s logem Orla
a malou sladkostí.
Velké překvapení a zpestření akce pro všechny malé i velké přichystal náš vizovický pan
farář otec Josef, který neúnavně během celého odpoledne připravoval cukrovou vatu.
Děkujeme!
Velké poděkování patří všem ochotným pomocníkům, kteří přiložili ruku k dílu nejen
na stanovištích, ale všude, kde bylo potřeba.
Bez nich by se totiž Hry bez hranic nemohly
uskutečnit.
V neposlední řadě děkujeme všem účastníkům,
kteří se nezalekli záludnosti disciplín a „přišli si
spolu a s námi hrát.”
Za rok se se všemi těšíme již na 12. ročníku Her
bez hranic zase na viděnou!
Alžběta Doležalová
FARNÍ TÁBOR
Tento rok jsme my, mladí z farnosti Vizovice,
přijeli do obce Sobotín v sobotu 29. července
2017, kde se konal každoroční farní tábor. Ubytovali jsme se na místní faře.
Všechno to začalo tak, že jsme se sešli v sále
a tam vedoucí sehráli scénku, ze které bylo
jasné téma tábora - antické Řecko. Ve scénce
k nám přišel Niko z budoucnosti a řekl, že u nich
zuří válka a jedině my mu můžeme pomoct.
A tak bylo jasno, co nás tento týden čeká. Rozdělili jsme se do týmů – Ministerstva Spravedlnosti, Vzdělání, Umění a Obchodu. Naším
úkolem bylo hledání bájných artefaktů, které
jsou schované každý na jednom světadíle.
V tomto duchu probíhal celý tábor a dny vypadaly asi takto: ráno nás budili písničkami nebo vařečkou a hrncem, pak jsme měli rozcvičku,
výbornou snídani, dopolední hledání artefaktů,
skvělý oběd, odpolední získávaní artefaktů
a úžasnou večeři. Každý večer byl i táborák, kde
jsme si řekli plusy a mínusy dne, rozdávali jsme
si korálky za dobré skutky a body – manažeři
vyhodnocovali, jak se vedlo našim týmům –
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po celotýdenním boji zvítězilo Ministerstvo
Vzdělání. Po táboráku jsme se všichni pomodlili v kapličce a pak se šlo spát s pohádkou
od vedoucích.
Měli jsme vzácnou návštěvu otce Josefa,
který nám odsloužil mši svatou. V pátek u závěrečného táboráku všichni dostali diplom
za účast a taky diplom za svoje „specifické

účinkování“ na táboře. V sobotu 5. srpna 2017
jsme se sbalili, naposled jsme se podívali
na faru Sobotín a zamířili zpět do Vizovic.
Nakonec bych rád poděkoval všem vedoucím
a hlavnímu vedoucímu Petru Štachovi za to,
jaký úžasný tábor pro nás udělali, a všem, kteří
se tam o nás starali a vařili nám. Děkujeme.
Adam Koňařík

Pěší pouť na Turzovku, kterou V pátek 14. července nám přálo počasí, a tak jsme mohli s krásným
pro mladé naší farnosti připravil výhledem od šibeničního kříže chválit našeho Boha a modlit se za obo. Josef.
čany Vizovic. Děkujeme Chválové kapele od Filipa a Jakuba ze Zlína,
která tuto akci připravila.
Farní zpravodaj, ročník XVI, číslo 9, září 2017. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email:
favizovice@ado.cz, internet: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P. Josef Rosenberg, Mgr. Eliška
Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka říjnového čísla je 18. září 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence zárí
1.

Pá

17.30

Za + Marii a Petra Jahodovy, syna, snachu a za živou rodinu

2.

So

17.30

Za + Marii Meluzínovou a za Boží požehnání pro živou rodinu

3.

Ne

9.00

Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

4.

Po

17.30

Za + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu a za Boží požehnání

7.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Frankovu

8.

Pá

17.30

Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence
a za živou rodinu

9.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

10.

Ne

9.00

Za + rodiče Ulrychovy a za Boží ochranu pro rodinu Ulrychovu
a Klimperovu

11.

Po

17.30

Na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání
do dalších let

14.

Čt

17.30

15.

Pá

17.30

Za + Jiřího Hanulíka, Ladislava Mikulčíka a za živou rodinu

16.

So

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté milosti s prosbou
o pomoc a ochranu Matky Boží

17.

Ne

9.00

Za rodinu Kotyzovu, Pritchardovu a za ochranu Panny Marie

18.

Po

17.30

Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE

Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu a za živou rodinu

Za + rodiče Hegedušovy a Hábovy
Svátek SVATÉHO MATOUŠE, apoštola a evangelisty

21.

Čt

17.30

22.

Pá

17.30

Za + rodinu Pravdovu a Pšenčíkovu s prosbou k Matce Boží,
by chránila živou rodinu

23.

So

17.30

Za + rodiče Marii a Jana Kašpárkovy, zetě Miroslava s prosbou
o Boží ochranu pro celou rodinu

24.

Ne

9.00

Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran,
Cecílii Březíkovou a za živou rodinu

25.

Po

17.30

Za + Miluši a Hynka Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence
a za živou rodinu

28.

Čt

9.00

29.

Pá

17.30

30.

So

17.30

Za živou a + rodinu Žůrkovu a Mlýnkovu a za dar zdraví

SVATÉHO VÁCLAVA, patrona českého národa
Za farníky
Svátek SVATÝCH MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu
Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

