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úvodník
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC
„Štěstí nebydlí v majetku ani ve zlatě. Štěstí je
doma ve tvé duši!“
Milí farníci,
vstupujeme do růžencového měsíce a to je
krásná možnost oživit náš vztah k Matce Boží
– Panně Marii a objevit hloubku růžencové
modlitby. Mám radost, že se růženec modlíme před mší svatou. Je to výborná duchovní
příprava na mešní oběť. Růženec přispívá ke
ztišení a vede ke koncentraci a soustředění
na tajemství naší spásy. Navíc je Bohu tato
modlitba obzvlášť milá a odměňuje ji vyslyšením našich proseb předkládaných ve spojení s Marií. A tak Vás srdečně zvu k hojnější
účasti na růžencové modlitbě před mší sv.
Od konce září začala společná příprava na svátost biřmování. Každá příprava, ať už dospělého na křest nebo dětí na první sv. přijímání
nebo dospívajících a dospělých na svátost biřmování, je záležitostí celé farnosti. Proto bych
Vás chtěl poprosit o modlitbu. Zvláště ty, kteří
přijali biřmování naposledy.
Milí farníci, se začátkem školního roku se
znovu rozbíhají různé farní aktivity. Jedním
z nich je i výuka náboženství, která je velkou
pomocí k naplňování úkolu předávat víru nové
generaci, vést děti a mládež, aby se setkali s Ježíšem Kristem a navázali s ním osobní vztah.
Zkušenost ukazuje, že vychovávat k víře není
dnes nijak snadné. V mnohých oblastech je
těch, kteří chodí do kostela, jen hrstka. Slyšel

jsem o jednom knězi, že mu letos na začátku
školního roku přišel do náboženství z celé
školy jediný žák, a to ještě díky tomu, že ho babička držela, aby neutekl. Děti mají dnes bohatou nabídku kroužků a činností, takže na náboženství často nezbyde čas. Přesto jsem potkal
i rodiče, kteří se na věc dívali tak, že chtěli, aby
se rozvrh náboženství domluvil ještě před začátkem školního roku, aby podle něho uzpůsobili ostatní kroužky a činnosti.

Svatý otec řekl na jednom setkání římské
diecéze, že přibližovat ke Kristu novou generaci je podstatná priorita naší pastorační
práce. K tomu řekl, že si musíme být vždycky
vědomi, že podobné dílo nelze uskutečnit našimi silami, nýbrž pouze mocí Ducha. Je zapotřebí světla a milosti, které pocházejí od Boha
a působí v nitru srdcí a svědomí. Pro výchovu
a křesťanskou formaci je rozhodující modlitba
a naše osobní přátelství s Ježíšem. Pouze kdo
zná a miluje Ježíše Krista, může uvést bratry

do životního vztahu s Ním. Pro víru je také důležité společenství, že ji můžeme sdílet s druhými, společně něco zažít. Proto je dobře, když
mají děti a mládež možnost se setkávat i mimo
kostel, chodit do spolča, zpívat, jezdit na tábory, na výlety. A proto děkuji všem, kdo se nabídli a přijali službu vedení těchto aktivit, a samozřejmě chci všem vyprošovat hojnost darů
Ducha svatého, aby vše směřovalo k prohloubení vztahu s Kristem skrze Marii.
o. Josef

zapálíme svíci a pomodlíme se. Nezapomeňte
si vzít baterku
ze soboty 28. na neděli 29. října končí letní
čas. Hodinky si posuneme ze 3 hodin na 2 hodiny.

v neděli 1. října bude Večer chval v 16:00.
čtvrtek 5. října je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
ve čtvrtek 5. října bude příprava na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
 na první pátek 6. října bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
v pátek 6. října proběhne na faře po mši svaté setkání rodičů dětí připravujících se na 1. sv.
přijímání.
v sobotu 7. října je děkanátní pouť na Hostýn, odjezd autobusu z náměstí ve Vizovicích je
ve 14 hodin.
 v pátek 13. října bude mše v kapli Panny
Marie Růžencové na Karažijce (v kostele mše sv.
nebude).
v neděli 9. října bude v kostele od 18 do 19
hodin adorace a poté je modlitební společenství na faře.
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 v sobotu 14. října 2017 při mši svaté
v 10 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa
Nuzíka. Odjezd autobusu z náměstí ve Vizovicích bude v 8:00 hodin.
 v neděli 15. října bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
v sobotu 21. října bude při mši svaté v 17:30
udělována svátost pomazání nemocných.
Svátost se uděluje nejen nemocným, ale také
všem věřícím starším 60 let. Na přijetí této
svátosti je třeba se připravit svátostí smíření.
Zpovídat se bude od 16:30. Prosíme, přivezte
na tuto mši svatou nemocné farníky.
v sobotu 21. října bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích
v neděli 22. října bude v Bratřejově v 10:30
mše svatá, při které se bude oslavovat 127. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.
v neděli 22. října bude sbírka na misie (Misijní neděle).
v pátek 27. října se uskuteční čtvrtý ročník
pouti rodin k Panně Marii u Chladné studny „Baterkové pouti“. Sejdeme se v 19:00 na vrcholu kopce Doubrava, resp. u spodního vstupu,
a odtud půjdeme pěšky ke kapličce. Tam si
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Abychom se pod ochranou Panny Marie
stávali stále lepšími a milejšími Bohu.
VEČERY CHVAL VE VIZOVICÍCH
Je běžné chválit Pána písněmi celým svým srdcem. Na večerech chval nám jde o to, abychom
skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku
našemu Bohu, učili se přebývat v Jeho blízkosti a stávali se mu podobnými. Proto vás všechny, i s vašimi rodinami, srdečně zveme k využití
této příležitosti setkání a modlitby v neděli odpoledne.
Termíny večerů chval:
neděle 1. 10. 2017 v 16 hodin
neděle 5. 11. 2017 v 16 hodin
neděle 17. 12. 2017 v 16 hodin
Více informací na www.vecerychval.cz, facebookových stránkách Chvály ve Vizovicích
nebo v nedělních ohláškách.

oznámení
ŘÍJEN
V měsíci říjnu zasvěceném Panně Marii Růžencové
bychom měli věnovat více času modlitbě svatého
růžence ve svých rodinách. Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke společné modlitbě
k Panně Marii. Rovněž se nabízí možnost vstoupit
do společenství živého růžence.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC ŘÍJEN

POZOR! VELKÝ ÚKOL PRO DĚTI
NA MĚSÍC ŘÍJEN!
2. října slavíme svátek andělů strážných. Víte, že
každý z nás má svého anděla strážného? Možná si říkáte, že byste ho chtěli znát nebo vidět.
Možná jste si ho už nějak představovali.
Úkol: Zkus si představit svého anděla strážného.
Jak asi vypadá...? Můžeš ho namalovat, vyrobit
z papíru, látky i materiály kombinovat a přinést ho do kostela vždy v pátek na mši svatou
v 17:30. Společně si všechny vaše anděly vystavíme na zelenou tabuli v kostele. A samozřejmě
nebude chybět odměna pro ty, kdo svého anděla přinesou.
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CENTRUM PRO RODINU
V měsíci říjnu zveme rodiče
do kurzu. Jedná se o pět setkání, kdy se zajímavou formou dozvíme něco o výchově dětí, které
jsou v pubertě nebo „těsně před ní“. Začínáme 12. 10. 2017 v 19 hodin na faře ve Vizovicích. Ke kurzu patří také brožurka a malé občerstvení. Cena kurzu je 200 Kč a prosíme
o přihlášení zájemců do 6. 10. H. Radoňové (tel.:
604 218 211) Více najdete na plakátku pod věží
kostela nebo na www.vizovice.dcpr.cz
Ve středu 4. 10. v 8:30 zveme maminky a babičky k modlitbě za děti (i když už odrostly).
Jak jsme už zmínili v zářijovém zpravodaji, jedná se o Modlitbu matek. Modlitba proběhne
v knihovně na faře.
Každý čtvrtek zveme maminky na mateřské
dovolené s dětmi na orlovnu vždy od 9 do 11 h.
Program bude vyvěšen ve městě na plakátcích.
www.farnostvizovice.cz

Ve čtvrtek 26. října se koná od 8:00 do 14:30
na orlovně Prázdninový den pro děti (od 1. třídy). Cena 35 Kč/dítě. Více na plakátku v kostele
pod věží, kde se můžou děti také zapsat na přihlašovací list.
Každou středu (mimo dobu prázdnin) probíhá
v učebně na faře Tvořivá dílnička pro děti předškolního a ml. školního věku. Vždy od 15:30
do 16:30.
V neděli 22. 10. se budeme v rámci Misijní neděle s dětmi od 8:30 modlit růženec. Tím se
zapojíme do celosvětové akce Milion dětí se
modlí. Prosíme rodiče, aby si zapsali termín
do kalendáře a děti poslali. V tento den se
chceme také aktivně zapojit do pomoci misiím, a to tak, že pomůžeme, a my sami z toho
budeme mít užitek a radost. Jedná se o misijní štrúdlování. Prosíme jednotlivce i rodiny
o napečení štrúdlů, které bychom o Misijní neděli po mši sv. prodávali ke kávě, a celý výtěžek bychom pak poslali Papežskému misijnímu dílu. Tedy konkrétně: kdo by chtěl, může
štrúdl přinést v sobotu odpoledne, případně
ještě před nedělní mší svatou, na faru. Nejlépe
zabalené např. na papírovém tácku v celofánu
po 4 kouskách, pokud to nepůjde, i v celku.

hlídka dětských schol a sborů. Jako hosté zde
vystoupí Pavel Helan a Dominika Gurbalová.
Všichni jste srdečně zváni.
V neděli 22. října od 15:30 budete moci svou
účastí na benefičním varhanním koncertu
v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském
Hradišti podpořit malého Tomáše Nemétha,
který trpí svalovou dystrofií. Na koncertě kromě
řady varhaníků a sólistů vystoupí i Jiří Šon. Kdo
by se na koncert chtěl svézt autem, může kontaktovat br. Václava Lednického, který má volná místa.

OREL
V neděli 1. října od 15 hodin
se ve Zlíně před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích uskuteční pře-

VOLEJBAL KAŽDOU STŘEDU
Přijďte si zahrát volejbal! Každou středu od 20
hodin v tělocvičné nové školy. Pracující 50 Kč,
studenti 30 Kč.

blahoprání
6. října slaví 47. narozeniny P. Mgr. Norbert Nawrath
(1. 9. 1996 - 30. 6. 1998)
Přejeme mu hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jeho patronů.
Vzpomeňte na něj ve svých modlitbách.

farní zpravodaj / říjen 2017
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aktuální téma
NOVÍ BISKUPOVÉ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Mons. Mgr. JOSEF NUZÍK
Narodil se 25. července 1966 ve Strání
(okres Uherské Hradiště), kde také vyrůstal
v zemědělské rodině spolu se svými deseti sourozenci.
Roku 1984 maturoval
na Středním odborném
učilišti ve Slováckých
strojírnách v Uherském
Brodě, kde pak pracoval až do roku 1989 jako soustružník. V tomto
období také absolvoval
dvouletou základní vojenskou službu.
Roku 1989 začal svou
přípravu ke kněžství studiem na Římskokatolické
cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze
se sídlem v Litoměřicích, po roce ve studiu
pokračoval na Cyrilometodějské teologické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Jáhenské svěcení přijal r. 1994 a jáhenskou
službu vykonával ve farnosti Nový Jičín, kde
po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995
působil jako farní vikář. Od roku 1996 sloužil
jako farní vikář v Luhačovicích a Pozlovicích.
V roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a spravoval také farnost Korytná,
kde působil později jako farář až do roku 2003,
kdy byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína
a zároveň spravoval farnost Hvozdná, přitom
byl i děkanem vizovického děkanátu.
V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.
V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval
svým generálním vikářem, v tomto období byl
také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Papež František
ho 5. července 2017 jmenoval titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního
Alžírska a pomocným biskupem olomouckým.
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P. Mgr. ANTONÍN BASLER
Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako
čtvrté dítě Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři
starší sestry. Dětství a mládí prožil v Olšanech
(okres Šumperk).
Po základní škole absolvoval v Šumperku
Střední železniční školu
(1971–1975). U Československých státních
drah pracoval jako
technik rok před dvouletou základní vojenskou službou a také rok
po jejím ukončení.
V roce 1979 nastoupil ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.
Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále
sv. Václava vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl
do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích,
v letech 1990 - 1999 farářem ve Vizovicích
a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993
i děkanem vizovického děkanátu.
V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala
v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také
jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní
kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 2000
kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého.
K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře
a administrátora a byl jmenován členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální
umění Arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července
2017 jej papež František jmenoval titulárním
biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku
a pomocným biskupem olomouckým.
(převzato z www.ado.cz, upraveno)
www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí
MINISTRANTSKÁ POUŤ 2017
V sobotu 9. září 2017 se ministranti naší farnosti zúčastnili Ministrantské pouti v Uherském
Brodě. Téma letošní pouti bylo Ministrant –
misionář dneška. Po příjezdu jsme se rozdělili
do skupinek, ve kterých jsme celý den soutěžili
a plnili úkoly. Program začal mší svatou. Pak
jsme procházeli jednotlivá stanoviště, kde
na nás čekali hasiči, policisté, vojáci a záchranáři.

V neděli 27. 8. byly školákům
posvěceny jejich aktovky.

TEREZIE Z LISIEUX
(od Dítěte Ježíše a Svaté tváře)
Řeholnice, mystička, spolupatronka misionářů (spolu s F. Xaverským) a Francie (spolu
s Johankou z Arku); svátek 1. října.
Naprostou většinu svého krátkého života
prožila ve francouzské Normandii. Narodila
se r. 1873 v Alençonu jako Thérèse Martinová
ve zbožné katolické rodině jako poslední
z devíti dětí; přežilo jen pět dcer. O mimořádnosti
prostředí, v němž vyrůstala, svědčí i to, že se
všechny staly jeptiškami; r. 2015 byli kanonizováni oba rodiče (první manželé vůbec)
a u sestry Léonie byl zahájen proces blahofarní zpravodaj / říjen 2017

Měli pro nás připraveny zajímavé informace
o svém povolání. Také jsme se hodně dozvěděli
o misionářích a o zapojení České republiky
do misií ve světě. Pouť nám zpříjemnilo pěkné
počasí a výborný oběd. Na závěr jsme po krátké
adoraci dostali požehnání a spokojení se rozjeli do svých domovů. Děkujeme obětavým
rodičům, kteří nás auty dovezli tam i nazpátek.
Ondřej Žůrek

svetec mesíce
slavení. Když bylo Terezii pět let, zemřela jí
matka. Tato tragická událost přiměla otce
přestěhovat se i s dcerami za příbuznými do
Lisieux, ale i přes změnu prostředí se u Terezie začaly objevovat neurotické stavy, které
překonala až o Vánocích roku 1886, kdy Ježíš
výrazně zasáhl do jejího života. Proměnil její
duši a „v okamžiku dospěla“. Nalezla duševní
sílu, kterou hledala od matčiny smrti, a naplnila
ji radost, když přestala vnímat sebe jako střed
všeho a obrátila se k ostatním lidem. Už jako
malá si hrála na jeptišku, v devíti se rozhodla,
že se stane světicí, k prvnímu svatému přijímání
šla v jedenácti. Přišly i další otřesy - silně trpěla,
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když sestry postupně odcházely z domu,
ve škole zažívala od některých spolužáků
ústrky, její přílišná úzkostlivost vyvolávala pocity bezdůvodné viny před Bohem - ale bez
váhání mířila za svým cílem. Výrazně ji ovlivnila kniha Tomáše Kempenského Napodobit

Krista, kde našla slova rezonující s vlastními
myšlenkami: „Království boží je v tobě… Obrať
se k Bohu celým svým srdcem (…) a tvoje duše
najde pokoj.“
V květnu 1887 oznámila otci, že na oslavu
svého obrácení chce před Vánocemi vstoupit
do místního karmelitánského kláštera. Pro
nízký věk však byla odmítnuta. V listopadu
poprvé a naposledy opustila rodný kraj a vydala se s otcem a sestrou Céline na diecézní
pouť do Říma. Během audience sdělila papeži
Lvu XIII. své toužebné přání a požádala o svolení či přímluvu; k tomu nedošlo, ale dostalo se
jí ujištění, že Bůh ji vyslyší, pokud je to jeho vůle.
A tak se i stalo: v březnu 1888 byla přijata –
stejně jako před ní dvě její starší sestry a sestra Céline později – do kláštera v Lisieux.
Po 9 letech, kdy plnila v řádu různé úlohy (starala se hlavně o novicky), prohrála boj s tuberkulózou a zemřela ve věku pouhých 24 let.
V Lisieux je i pohřbena. Chtěla zůstat neznámá,

ale dnes je to druhé největší poutní místo Francie po Lurdách. K jejímu blahořečení došlo
r. 1923, r. 1925 ji Pius XI. prohlásil za svatou.
Při kanonizaci bylo v bazilice sv. Petra kolem
60 tisíc lidí a večer se jich na Svatopetrském
náměstí shromáždilo na půl milionu! Jan Pavel II. ji v r. 1997 jako teprve třetí ženu prohlásil učitelkou církve. Zachovalo se i literární
dílo – nejznámější jsou její Autobiografické
spisy (nový český překlad s názvem Příběh
jedné duše vyšel r. 2016). V dopise sestře Céline píše: „Nikdy nevyhledávejme to, co se zdá
velké v očích smrtelníků... Jediné, co nevzbuzuje závist, je poslední místo. Jen ono je svobodné od marnosti a zármutku ducha. (…)
Tak se pokorně zařaďme mezi nedokonalé,
pokládejme se za malé duše, které Bůh musí
v každém okamžiku podpírat. Jen co uvidí, že
jsme opravdu přesvědčeni o naší nicotě, podá
nám ruku. Kdybychom se ještě stále pokoušeli
o něco velkého i jen pod záminkou horlivosti,
Ježíš nás nechá samotné. (…) Opravdu, stačí
se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti.
V tom spočívá pravá svatost! Chyťme se
za ruce... a pospěšme na poslední místo... Nikdo
s námi nebude soupeřit.“
Dle Slovníku křesťanských mystiků Terezie
dnešním křesťanům připomíná, že víra je světlo
v temné noci (narážka na karmelitána sv. Jana
z Kříže (1542-1591), jehož dílo obdivovala).
P. Liegre (Duchovní cvičení se sv. Terezií) vyjádřil
Tereziinu osobnost a její cestu k Bohu takto:
„Vidím její duši naplněnou nesmírným pokojem. Co je v tomto velkém pokoji? Pokora, klidná víra v milosrdnou lásku, důvěra, touha milovat. Spočiňme v tomto pokoji! Čeho je k tomu
zapotřebí? Pevné víry v lásku boží k naší bídě.
Pokory. Důvěry, touhy milovat. To je celá „malá
cesta“ (Tereziina osobitá cesta k Bohu). Ale (…)
je to také celé evangelium.“
PhDr. Miroslav Jaroščák
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Kořenková, PhDr. Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích.
Uzávěrka listopadového čísla je 18. října 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na výrobu.

intence ríjen
1.

Ne

9.00

Za + Anežku a Jana Janečkovy a za duše v očistci

2.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Ševčíkovu, Vyoralovu, Krajčovu a za Boží ochranu

5.

Čt

17.30

Za + Marii a Jana Hlavičkovy, zetě Františka, rodiče,
sourozence a za duše v očistci

6.

Pá

17.30

Za + Zdeňka Žáčka, jeho rodiče, sourozence a za živou rodinu

7.

So

8.

Ne

9.00

Za farníky a za živé i zemřelé členy společenství živého růžence

9.

Po

17.30

Za + Bronislavu Křížovou, Zdeňka Špačka a za živou i zemřelou rodinu
Křížovu, Kucerovu a Grebeníčkovu

12.

Čt

17.30

Za + členy rodiny Pobořilovy, Machovy, Silných a Krause

PANNA MARIA RŮŽENCOVÁ
Mše sv. nebude - Děkanátní pouť na Svatém Hostýně

13.

Pá

17.30

Za + rodinu Plškovu, Rychlíkovu, Světlíkovu a na poděkování Pánu Bohu
za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

14.

So

17.30

Za + rodiče Jurčíkovy, Humpovy, Jančíkovy a za živou rodinu Štěrbovu

15.

Ne

9.00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

16.

Po

17.30

Na poděkování za 25 let společného života

19.

Čt

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie

20.

Pá

17.30

Za + Marii Baluskovou, rodiče z obou stran a za duše v očistci

21.

So

17.30

Za + rodiče Hlavenkovy, děti, manžela, Boží ochranu pro živou rodinu
a za duše v očistci

22.

Ne

9.00

Za + Ludmilu a Antonína Čižmářovy, rodiče z obou stran
a za živou i zemřelou rodinu

23.

Po

17.30

Za + rodiče Pšenčíkovy, sourozence, dar víry pro celou rodinu
a za duše v očistci

26.

Čt

17.30

Za + manžela k patnáctému výročí úmrtí a za Boží požehnání
pro živou rodinu

27.

Pá

17.30

Za + syna a vnuka Tomáše Tučka, + rodiče Květákovy
a Boží ochranu pro celou rodinu

28.

So

17.30

29.

Ne

9.00

K prvnímu výročí úmrtí manžela Josefa, za + rodiče z obou stran,
živou rodinu Turičíkovu, Fanturovu a Halovu

30.

Po

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za dar společného života s prosbou
o Boží požehnání

Svátek SVATÉHO ŠIMONA A JUDY, apoštolů
Na poděkování za dar života a za příbuzné, přátele, spolupracovníky
a spolužáky

