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úvodník
JSME POVOLÁNI KE SVATOSTI
„Umění milovat je velké umění, a přitom většina lidí to zkouší opravdu amatérsky… Je třeba
umět využít Boží sílu, která se nabízí ve svátostech.“
arcibiskup Jan Graubner
Čas rychle plyne a je zde podzim a s ním slavnost Všech Svatých a Dušiček. Samozřejmě, že
všichni prožíváme vzpomínku na zemřelé ví-

zali spolupracovat měrou a způsoby pro nás
inspirujícími. Slavnost Všech svatých nás vyzývá k odvaze víry: věřit, že i náš obyčejný život je povolán ke svatosti, tedy k tomu, aby byl
krásný, inspirující a naplněný.
A pokud jsme rodina Božích dětí, tak i každá
rodina je pro Boha drahá a vzácná. Společně
máme velké a svaté poslání. I zde jde o to, abychom se v důvěře v Krista a v milost svátost-

ceméně intenzivně, což je často ovlivněno tím,
kolik z blízkých nás už předešlo na věčnost.
Čím je člověk starší, tím více přátel má na věčnosti a má stále méně s kým si popovídat, sdílet radosti i starosti, které nese život.
Je tu ale ten slavný den Všech svatých. Těch, jejichž životní příběhy a jména známe, ale i těch,
o nichž se už dnes nic neví. Svatí se svatými
nenarodili, ale stali. A to proto, že celou svou
důvěru vložili do Krista. Vzali vážně výzvu Božího slova a vytrvali. A my slavíme jejich vítězství. Vítězství Boží milosti, se kterou oni doká-

ného manželství nechali vést Božím slovem.
I v našich rodinách se – spoluprací s Boží milostí i lidskou vzájemností – zápasí o vítězství
Boží lásky a milosti. Společný duchovní život
je pro manžele podporou. Nezbaví je křížů,
ale pomůže jim objevit cenu lásky, která se
neleká ani oběti. A tak jsou si navzájem manželé prostředníky k osobnímu růstu ke svatosti. Nechají-li v sobě milovat Boha, zvládnou
i krize a dalším generacím ukáží model hodný
následování. K tomuto nelehkému úkolu Vám
ze srdce žehná
o. Josef

oznámení
LISTOPAD
 ve středu 1. listopadu na slavnost Všech
svatých bude mše svatá v 18:30.
 ve čtvrtek 2. listopadu je Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé. Mše svatá bude
v 17:30. Je to také den modliteb za kněžská
povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
na první pátek 3. listopadu bude příležitost
ke svátosti smíření od 16:00.
v pátek 3. listopadu je Adorační den v Bratřejově.
v sobotu 4. listopadu bude příprava na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
 v neděli 5. listopadu bude dušičková pobožnost na hřbitově 15:30.
v neděli 5. listopadu bude sbírka na Charitu.
v neděli 5. listopadu v 16:00 je Večer chval.
 úterý 7. listopadu je výročním dnem převzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem (1992).
 ve čtvrtek 9. listopadu bude příprava
na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře
ve Vizovicích.
v neděli 12. listopadu bude v kostele od 18
do 19 hodin příležitost k soukromé adoraci.
 v sobotu 18. listopadu bude příprava
na biřmování pro mládež, sraz v 18:15 na faře
ve Vizovicích.
 v neděli 19. listopadu bude sbírka na potřeby farnosti.
 ve čtvrtek 23. listopadu se koná na faře
v 18:15 setkání pastorační rady farnosti.
v pátek 24. listopadu budou předány kancionály dětem, které se připravují k 1. sv. přijímání.
v neděli 26. listopadu se na závěr slavnosti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
farní zpravodaj / listopad 2017

zápis úmyslů mší svatých na první polovinu roku 2018 se bude konat v sobotu 26. listopadu od 14 hodin do začátku mše svaté
na faře a v neděli 27. listopadu po mši svaté
v sakristii kostela.
PROSINEC
v neděli 3. prosince začne nový církevní rok.
O nedělích se budou číst texty dle liturgického
roku B. Ve všedních dnech první čtení a responsoriální žalm z 2. ročního cyklu.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE
NA MĚSÍC LISTOPAD

Abychom hlouběji prožívali společenství
svatých a modlili se za bratry a sestry,
kteří jsou už na věčnosti.
CENTRUM PRO RODINU
V říjnu proběhl bazárek dětského oblečení, který až na pár zcizených věcí dopadl ke spokojenosti maminek. Velmi děkuji
pí Koníčkové a pí Hlavičkové a také pí Kůrkové,
že svůj volný čas věnovaly tomu, aby bazárek
mohl proběhnout.
Z pravidelných aktivit:
• ve středu od 8:30 se na faře modlí maminky/
babičky Modlitbu matek.
• ve středu probíhá od 15:30 do 16:30 Tvořivá
dílnička pro děti.
• ve čtvrtek od 9 do 11 hodin se schází na orlovně maminky v Klubu.
Na sobotu 2. prosince plánujeme Adventní duchovní obnovu pro manžele i jednotlivce na faře ve Vizovicích. Předpokládaný začátek
v 9 hodin, cena oběda 80 Kč.
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Kurz výchovy teenagerů začal a první setkání proběhlo v živém sdílení nad nabídnutými
otázkami. Druhé setkání proběhne 2. 11. v 19 h
na faře ve Vizovicích.

Více informací najdete během měsíce na webu
Cpr: www.vizovice.dcpr.cz
Těšíme se na viděnou. H. Radoňová

blahoprání
3. listopadu slaví 58. narozeniny P. Petr Vaculík SDB
(11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)
13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
Svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

aktuální téma
RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR
Dekorativní nástěnná malba
v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích
Malířská výzdoba interiéru kostela sv. Vavřince
patří k cenným dokladům historizující nástěnné
malby konce 19. století. Skládá se z figurálních
obrazů v ilusivních rámech, doplněných bohatou dekorativní malbou, využívající stylové
prvky barokního a renesančního umění. Výmalba vznikla ve stejné době jako výmalba poutního kostela ve Štípě a pochází také ze stejné
dílny.
Nástropní obraz v presbytáři představuje
Narození Páně. Malba uprostřed stropu chrámové lodi znázorňuje Nanebevzetí Panny
Marie, po stranách, v podélné ose, jsou pak
ve zlacených kruhových polích zobrazeny
Velikonoční Beránek a Duch Svatý v podobě
holubice. Na vítězném oblouku, který dělí
presbytář od chrámové lodi, je malba Boha
Otce Stvořitele. Na východní stěně, po stranách
oltáře, jsou v ilusivních profilovaných rámech
nástěnné obrazy sv. Petra a Pavla, na evangelijní straně Ustanovení Nejsvětější Svátosti. Stěny
interiéru jsou členěny jednoduchým ilusivním
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rámováním v okrové a fialové barevnosti.
Na základě již nevyhovujícího stavu maleb, který si žádá celkovou opravu, probíhá
v současnosti v interiéru restaurátorský průzkum, jehož výsledkem bude celkové zhodnocení maleb a navržení koncepce restaurování.
Cílem průzkumu je zjištění původní techniky a technologie díla, zjištění případných
starších barevných vrstev, mladších doplňků
www.farnostvizovice.cz

a přemaleb a druhu a rozsahu jednotlivých
poškození. Průzkum zahrnuje vizuální průzkum
v denním světle a v UV luminiscenci, provedení
stratigrafických sond a odběr vzorků barevné
vrstvy k zjištění výstavby jednotlivých vrstev
a určení použitých pigmentů a pojiv.

menty zůstaly odkryty na části ostění dveří
na kazatelnu. Překvapivý byl nález části
malované ilusivní architektury na nejstarší omítce v sondě za oltářem, který pravděpodobně
dokládá existenci původního nástěnného
oltáře z doby před vybavením kostela stáva-

Přestože průzkum ještě není u konce a v laboratoři stále probíhá vyhodnocování odebraných vzorků barevných vrstev, částečnou
představu o malbě a jejích souvislostech je
již možné získat z průzkumu in situ. Současná
strohá výmalba stěn, která pochází z 90. let
minulého století, nahradila bohatou dekorativní výzdobu, související s malbou na stropě.
Zbytky této šablonové výzdoby byly nalezeny
v sondách nad kazatelnou a její nepřemalovaná
část byla objevena na nepřístupném místě na
západní stěně kostela za varhanami. Ze staršího
období pak pocházela ještě jedna šablonová
malba v červeno-vínovém odstínu, jejíž frag-

jícím mobiliářem. Průzkum dále potvrdil značně nevyhovující stav malby. Její povrch je
pokryt vrstvou nečistot, barevná vrstva je
lokálně zpráškovatělá. Na mnoha místech se
objevují řemeslně i technicky nevyhovující
přemalby. Malba na stropě je protkaná trhlinami a na několika místech se projevují ztmavlé mapy způsobené zatékající vlhkostí.
Po vyhodnocení průzkumu bude vypracována
závěrečná zpráva, která bude obsahovat podrobnou fotodokumentaci, a navržen postup
restaurování maleb včetně technologie.

farní zpravodaj / listopad 2017

Magda Bodanská, restaurátorka
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ohlédnutí

Kurz výchovy teenagerů pořádaný CPR.

Nedělní misijní štrúdlování 22.10. Díky všem, kteří přijali pozvání a zastavili se.
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Mše svatá v opravené kapli Panny Marie Růžencové na Karažijce

svetec mesíce
ONDŘEJ (apoštol),
mučedník; patron např. Ukrajiny, Ruska,
Řecka, Rumunska, Gruzie, Kypru a Skotska, též mj. patron rybářů a prodejců ryb,
těhotných, za dobrou svatbu, proti křečím,
horečce a černému kašli; svátek 30. listopadu
farní zpravodaj / listopad 2017

Památkou sv. Ondřeje začíná nový církevní rok.
Jméno světce pochází z řečtiny (andreios znamená mužný či statečný) a bylo v oblasti, kde
vyrůstal, mezi židy i křesťany poměrně časté.
Datace událostí jeho života není zcela jasná; obvykle se uvádí, že se narodil r. 5 nebo 6 před Kr.
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pravděpodobně v Betsaidě v Galileji, a v době,
kdy Ježíš začal veřejně kázat, žil s mladším bratrem Šimonem (Petrem) v Kafarnau u Genezaretského jezera. Oba byli rybáři (Ondřej byl
i učedníkem Jana Křtitele (J 1, 40)) a hned při
prvním setkání Ondřej označil Ježíše za Mesiáše
(J 1, 41)). Dle evangelií Ježíš oba bratry povolal
za své první učedníky („Pojďte za mnou a učiním
z vás rybáře lidí.“ (Mt 4, 19; Mk 1, 17)) a oni ho
okamžitě následovali. Stal se jedním z dvanácti
apoštolů a spolu s Petrem, Jakubem a Janem
patřil ke Kristovým nejbližším druhům. Hrál
důležitou roli v nasycení pěti tisíc (J 6, 9), byl
přítomen u Poslední večeře, spatřil vzkříšeného
Ježíše i jeho nanebevstoupení.
S velkou pravděpodobností hrál Ondřej také
důležitou roli při šíření evangelia, nemáme ale
příliš velkou jistotu o místech jeho působení.
Podle různých historiků (např. Eusebia z Césareje, sv. Řehoře Naziánského, sv. Jeronýma či
Nikiforose) hlásal radostnou zvěst ve Skytsku
(oblast Krymu a Dněpru), v Řecku, v Epiru (dnes
součást Řecka i Albánie), v Kappadokii, Galacii a Bithýnii (všechny tři oblasti se nacházely
v dnešním Turecku), Makedonii a v Byzanci.
Pokud jde o závěr jeho života, panuje celkem
jednota o tom, že při působení v Patře (na Peloponésu; dnešní Řecko) byl opakovaně vyzýván
místním místodržícím Egeem, aby sloužil
pohanům, což ale Ondřej vytrvale odmítal. Byl
tedy zatčen a kolem roku 60 (uvádí se i 30. 11.
r. 60) – v době vlády císaře Nera – ukřižován
(šlo zřejmě o šikmý kříž – odtud ondřejský,
poměrně častý v heraldice; najdeme ho i na vlajce Spojeného království jako znak Skotska).
Mučedníkovy ostatky spočívaly nějakou dobu
v Patře, pak byly přeneseny do Konstantinopole, kde zůstaly až do začátku 13. století.

Po dobytí města Francouzi byly přeneseny
do Amalfi (přístav na jihozápadním pobřeží
Itálie), kde je většina z nich uložena i nyní.

Ondřejovo jméno je spojeno s řadou tradic
a legend; ve Skotsku je po sv. Ondřejovi pojmenováno město St Andrews; dle několika
legend právě tam doputovala část světcových
ostatků; město je i sídlem třetí nejstarší univerzity v anglicky mluvícím světě.
Den i předvečer svátku sv. Ondřeje patřil
u nás vedle Štědrého dne k nejdůležitějším
věšteckým dnům v roce. Zejména děvčata se
snažila zjistit, kdy a za koho se vdají.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XVI, číslo 11, listopad 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 prosincového čísla je 18. listopadu 2017. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.

intence listopad
1.

St

17.30

2.

Čt

17.30

Slavnost VŠECH SVATÝCH
Za + Františku a Františka Kopečné a za duše v očistci
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Za všechny + kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje

3.

Pá

17.30

Za + JUDr. Jaromíra Kaláče, rodiče a za živou rodinu

4.

So

17.30

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

5.

Ne

9.00

Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží ochranu

6.

Po

17.30

Za + Jiřinu a Josefa Zigalovy, syna Františka, rodiče a sourozence
z obou stran a za živou rodinu Zigalovu

9.

Čt

17.30

10.

Pá

17.30

Na poděkování za dar společného života s prosbou o pomoc
a ochranu Boží do dalších let a za celou živou i + rodinu

11.

So

17.30

Za + rodiče Esterkovy, dar zdraví a za Boží požehnání pro celou rodinu

12.

Ne

9.00

Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Svátek POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
Za živou rodinu Macalíkovu, Krajčovu, Štachovu, Pláškovu, na poděkování
za milost Boží a za duše v očistci

13.

Po

17.30

Za + Terezii Pravdíkovou, sourozence a za živou rodinu Pšenčíkovu
a Hasíkovu

16.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Florjančičovu, Kadlovu, Františákovu a za duše v očistci

17.

Pá

17.30

Za + Marii a Aloise Smolkovy, jejich syna Milana a za živou rodinu

18.

So

17.30

Za živou a + rodinu Fojtíkovu, Kozubíkovu a za duše v očistci

19.

Ne

9.00

Za + Miloslava Gráce, + syny Oldřicha a Miloslava, + Josefa Horňáka,
rodiče z obou stran a za živou rodinu

20.

Po

17.30

Za + Jana Meluzína a za živou rodinu

23.

Čt

17.30

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

24.

Pá

17.30

Za naše scholy, sbor, varhaníky a všechny muzikanty

25.

So

17.30

Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života s prosbou o ochranu
Panny Marie

26.

Ne

9.00

27.

Po

17.30

30.

Čt

17.30

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Za + Ludmilu a Bohuslava Richtra, Aloise Rosíka, Bohumila a Václava
Nesvadbovy a za živou rodinu
Za kněze, aby byli věrnými služebníky Božími a od zla je chránila
přímluva Panny Marie
Svátek SVATÉHO ONDŘEJE, apoštola
Za rodinu Ševčíkovu, Vyoralovu a Krajčovu

