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úvodník
ADVENT
Betlémské Dítě, Králi pokoje, jež zjevuješ Boží
lásku, dej, abychom se nebáli otevřít dokořán
svá srdce k vyhlídkám naděje. (Jan Pavel II.)

více než kdy jindy toužíme přijmout Boží odpuštění.
Kéž se každému z nás podaří udělat alespoň
malý krůček (nebo několik malých krůčků)

Milí farníci,
vstoupili jsme do adventu, pro mnohé z nás
tak milého a požehnaného období. Těšíme se
na rorátní mše, které doprovází tuto dobu přípravy na oslavu narození Boha, který se stal
jedním z nás. Budeme moci prožít zastavení při
rodinné modlitbě doma u adventního věnce
nebo při adoraci v tichu kostela. V čase příprav
našich domovů nezapomeneme ani na přípravu naší duše – vždyť v předvánočním čase

na cestě k setkání s Narozeným Králem, který
překonává vzdálenost mnohem větší než my:
on – Bůh – se stává člověkem. Boží Syn našel
cestu k nám lidem. Kéž také my najdeme cestu
jeden k druhému a jsme pozorní zvláště k těm
„malým a chudým“.
Ze srdce vám všem přeji pokojné a radostné
svátky vánoční a žehnám vám do nového roku.
o. Josef

oznámení
PROSINEC 2016
Poslední nedělí měsíce listopadu jsme vstoupili do nového církevního roku. V tomto roce
budeme v neděli číst texty dle liturgického roku
A. Ve všedních dnech první čtení a responsoriální žalm z 1. ročního cyklu.
 Čtvrtek 1. prosince je v naší diecézi dnem
modliteb za kněžská povolání. Pamatujme
na tento úmysl ve svých modlitbách.
Na první pátek 2. prosince bude příležitost
ke svátosti smíření od 16 hodin.
V neděli 4. prosince si ve farnosti připomeneme Den Bible. Sbírka z této neděle bude rozdělena a zaslána na České katolické biblické
dílo a na Českou biblickou společnost.
Ve čtvrtek 8. prosince prožijeme slavnost
Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá bude 17:30 hodin. Tato slavnost je zařazena
mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu
možné, předpokládá se účast na mši svaté stejně jako v neděli.
V neděli 11. prosince srdečně zveme na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, které proběhne v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. Zajímavý program byl připraven ve spolupráci ZUŠ
Vizovice a Centra pro rodinu Vizovice.
V neděli 11. prosince bude v kostele od 18
do 19 hodin příležitost k adoraci. Tentokrát adoraci povedou ženy ze skupinky Modlitby matek.
Srdečně jsou zvány všechny maminky, které se
chtějí modlit za své děti.
Ve středu 14. prosince od 15 hodin bude probíhat předvánoční úklid kostela ve Vizovicích.
V sobotu 17. prosince bude zvláštní příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky.
V neděli 18. prosince bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
V pondělí 26. prosince v 16 hodin jste zváni

na tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
 V pátek 27. prosince o svátku Svaté Rodiny se bude konat při mši svaté obnova manželského slibu.
 V sobotu 31. prosince proběhne od 19:30
na orlovně společenský večer, během kterého se důstojně rozloučíme se starým kalendářním rokem. Na společenský večer Vás srdečně
zve Orel Vizovice, mládež farnosti a společenství manželů.
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
V ADVENTU
V sobotu 17. 12. 2016 od 16 hodin bude možnost jít ke svátosti smíření. Zpovídat bude otec
Arnošt a otec Josef. Během sv. zpovědi bude
také možnost adorace. Po celou dobu adventní
je příležitost ke svaté zpovědi půl hodinu před
každou mší svatou.
RORÁTY VE VIZOVICÍCH
Roráty budou probíhat každé pondělí a středu v 6.45 a v pátek v 17.30. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů pod věží. Budou totiž
zahajovat průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými lampičkami.
Po rorátech jsou děti zvány na faru na snídani.
Poté - pokud bude třeba, budou děti odvedeny do školy
POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. VAVŘINCE VE VIZOVICÍCH
Sobota

24.12. 2016

v 15 hodin

Za děti a jejich rodiny
Sobota

24.12. 2016

ve 22 hodin

Za farníky a město Vizovice
Neděle

25. 12. 2016 v 9 hodin

Slavnost Narození Páně
Pondělí

26. 12. 2016 v 9 hodin

Svátek sv. Štěpána
farní zpravodaj / prosinec 2016 / leden 2017
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Pátek

30. 12. 2016 17: 30

Svátek Svaté rodiny
Sobota

31. 12. 2016 15:30

Na poděkování za uplynulý rok 2016
Neděle

1. 1. 2017

v 9 hodin

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby se Kristus zjevil celému lidstvu
ve světle, které svítí z Betléma a odráží se
v tváři jeho Církve.

Slavnost Matky Boží Panny Marie
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www.farnostvizovice.cz

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
ihned přijme ošetřovatelku a zdravotní sestru.
Práce na plný úvazek, dovolená 6 týdnů, ubytování, celodenní stravování, vzdělávací kurzy,
kulturní a sportovní akce, dobré platové podmínky a levný mobilní tarif.
V případě zájmu kontaktujte paní Mgr. Bubelovou: tel: 739 328 223,
e-mail: bubelova@nmbvizovice.cz.

že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu možné,
předpokládá se účast na mši svaté stejně jako
v neděli.

OZNÁMENÍ LEDEN 2017
 V neděli 1. ledna je slavnost Matky Boží,
Panny Marie. Je to zasvěcený svátek a také
Světový den modliteb za mír. Mše svatá bude
v 9 hodin.
Čtvrtek 5. ledna je v naší diecézi dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
 Na první pátek 6. ledna bude žehnání tříkrálovým koledníkům a mimořádně se nebude zpovídat. Zároveň je slavnost Zjevení Páně.

 Tříkrálová sbírka proběhne v našem městě a okolí v sobotu 7. ledna 2017. Věříme, že jak
dárci, tak i děti a vedoucí skupinek opět pomohou. Všem již předem děkuje Charita Zlín a Centrum pro rodinu Vizovice.
V neděli 8. ledna zakončíme oslavou svátku
Křtu Páně dobu vánoční.
V neděli 8. ledna se uskuteční od 15 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově desáté setkání sborů z Vizovic, Bratřejova a Študlova.
 V neděli 8. ledna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin adorace. Využijte této
příležitosti.
 V neděli 15. ledna bude pravidelná sbírka
na potřeby farnosti.
 V neděli 15. ledna bude v našem kostele
od 18 do 19 hodin večer chval.
Od pondělí 18. do pondělí 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období na to pamatujme při společných i soukromých modlitbách.

Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše svatá bude 17:30. Tato slavnost je zařazena mezi
doporučené zasvěcené svátky. Znamená to,
farní zpravodaj / prosinec 2016 / leden 2017

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ
ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Aby se v nás všech prohlubovalo poznání,
že křtem jsme byli zachráněni od hříchu
a získali důstojnost Božích dětí.

TÝDEN MODLITEB
ZA JEDNOTU
KŘESŤANŮ 2017
Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18.
do 25. ledna 2017. Tématem nadcházejícího
Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)
/4

blahoprání
15. prosince oslaví své 48. narozeniny
P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)
19. ledna oslaví své 75. narozeniny
otec biskup Josef Hrdlička (titulární biskup
thunudrumský a pomocný biskup olomoucký)
31. ledna slaví svátek otec arcibiskup Jan Graubner
(1. 7. 1982 - 30. 4. 1990)
Přejeme jim hojnost Božího požehnání, milostí, darů Ducha
svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.
Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 75. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč

(2006 - 2012)

Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.

vzdelávání

PŘICHÁZÍ DOBA ADVENTU
Slavností Ježíše Krista Krále jsme právě ukončili liturgický rok. Tato slavnost zdůrazňuje Kristovu vládu nad světem a skutečnost, že
rozhodování o Božích věcech nepřísluší nikomu jinému než Bohu. Zároveň jsme vstoupili
do nového liturgického roku, na jehož počátku je úsek čtyř týdnů před Vánocemi s tradi/5

čním názvem advent (z latinského adventus
= příchod). Je chápán jako období zklidnění
a přípravy na narození Krista. V dřívějších dobách více souvisel také s rytmem roku, kdy
po náročném podzimu plném práce přišel čas
omezení aktivit a kdy se tempo života zvolnilo.
První stopy vnímání adventu jako úseku předcházejícímu Vánocům se objevují od druhé poloviny 4. století ve Španělsku a Francii, od poloviny 5. století pak v Itálii, nejdříve v Ravenně,
o něco později v Římě. Zatímco advent zde byl
vnímán jako příprava na slavení narození Krista, v severnějších oblastech (zejména v dnešní
Francii a Belgii) nabyla adventní doba vlivem
iroskotských misionářů postní ráz a byla chápána jako kající příprava na druhý příchod Kristův na konci času. Vážnost doby signalizovala
zejména fialová liturgická barva, která pronikla
i do římské liturgie. Celkově se ale postní ladění
adventu v Římě neujalo.
V raných dobách slavila západní církev různý
www.farnostvizovice.cz

-počet (4 až 6) adventních nedělí. Pevný počet,
tj. čtyři adventní neděle, stanovil papež Řehoř
Veliký (590 – 604), trvalo však několik století,
než se toto nařízení prosadilo.
Na počátku adventu je první neděle adventní,
což je neděle mezi 27. listopadem a 3. prosincem. O této první neděli zapalujeme první svíci na adventním věnci, který je od 19. století tradičním symbolem období. Každou další neděli
pak na věnci zapálíme další svíci. Jak se zvyšuje
se počet zapálených svící, tak roste naše touha
i radost z brzkého příchodu Spasitele. Tradice
zapalování svíček na věncích navazuje na židovskou tradici zapalování svící o svátcích zvaných Chanuka.
S adventem jsou spojeny i ranní mariánské
mše zvané roráty (o nich více dále) i různé tradice a zvyky. Připomeňme např. svátek sv. Barbory (4. prosince), kdy se odřezávají „barborky“,
tj. větvičky stromů a keřů, které mohou do Vánoc rozkvést, či předvečer svátku sv. Mikuláše,
kdy známá trojice navštěvuje děti a zjišťuje, jak
se chovaly, a podle toho je odmění. (Tyto mikulášské zvyky neznají např. ve Velké Británii či
v USA). V adventní době si lidé často zdobí své
domovy jmelím (symbol štěstí a požehnání),
v některých zemích též cesmínou a břečťanem,
které mají chránit před zlými duchy.
Advent končí se západem slunce na Štědrý večer. 25. prosince pak začínají Vánoce Slavností
narození Páně neboli Božím hodem vánočním.
CO JSOU RORÁTY?
Slovo roráty pochází ze vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, z latinského rorate „rosu dejte“. Jde o citát z Izaiáše 45:8: „Rorate, caeli, desuper, et nubes pluant justum,
aperiatur terra, et germinet Salvatorem.“ („Nebesa, vydejte krůpěje shůry,/ať kane z oblaků
spravedlnost;/nechť se otevře země/a urodí se
spása/a spravedlnost vyraší s ní.“). Roráty označují ranní mariánskou mši v adventní době (ranní doba se ne ve všech kostelích dodržuje). Tenfarní zpravodaj / prosinec 2016 / leden 2017

to typ mše má v našich zemích dlouhou tradici.
Vznikla už v době Karla IV. Ten zavedl celoroční mše zasvěcené Panně Marii a na ně v našich
zemích postupně navázal liturgický zpěv, nejdříve latinsky, později v době husitské česky.
Doba josefínská roráty výrazně potlačila, s příchodem 20. století se objevily výraznější snahy tuto tradici obnovit, ale období vlády jedné
strany ze známých důvodů této tradici nepřálo
a úpravy liturgie po II. vatikánském koncilu také
změnily jejich podobu. V současnosti dochází
postupně k oživení této tradice. Atmosféru očekávání umocňuje světlo svíček v tmě, které od-

kazuje k naději spojené s očekáváním příchodu
Krista mezi nás. Světlo přichází i v lucerničkách,
kterými si rorátníci svítí na cestu.
Původní podobu rorátů u nás najdeme v publikaci Roráty (s podtitulem České adventní zpěvy 16. století) Bohuslava Korejse, která vyšla
v Karmelitánském nakladatelství v roce 2015.
Ke knize je možné dokoupit i zvukové CD s názvem Rorate.
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ohlédnutí
VÍKENDOVKA MALÉ SCHOLY
Jako každý pátek jsme se i 11. listopadu sešly s Malou scholou přede mší svatou. Tentokrát jsme však po ní neodešly domů, ale zůstaly

jsme na faře. Až do neděle se tam totiž konala Scholová víkendovka. Během tří dnů jsme
v neuvěřitelném počtu 18 lidí, stihli nacvičit
spoustu písniček, podívat se na film, zahrát si
nějaké hry, zasoutěžit si, vyrobit vánoční přá-

O víkendu 28. - 30. 10. se ve Vizovicích setkali mladí z vizovického a holešovského děkanátu
s Poláky z Łaczniku, kde naše mládež trávila
v červenci předprogram SDM 2016.
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níčka pro nemocné, trochu se zamyslet nad tím,
o čem vlastně zpíváme a také uspořádat Scholovou SuperStar. Chtěla bych moc poděkovat
Míši Oškerové, Verči Špaňhelové, Míši Kolaříkové, Simči Farníkové a Majdě Radoňové za organizaci této akce, všem rodičům, za to, že se
nebáli svěřit nám své děti, a také otci Josefovi,
za to, že nám dovolil přespat na faře a ještě rozdělal oheň v krbu, takže došlo i na špekáčky.
Myslím, že jsme si to všechny moc užily a někdy
si to zopakujeme.
Alča Kolaříková
MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
23. října jsme společně
oslavili 90. Misijní neděli.
Už v pátek 21. 11. jsme si
s dětmi při mši sv. na téma
Misie povídali. V neděli při
modlitbě růžence se i děti připojily k věřícím
na celém světě. Modlili jsme se za sebe navzájem, za misie a za zvěstování Evangelia
a dar víry.
Bylo pro mne velkou radostí, když jsem viděla, kolik z Vás se do Misijního štrúdlování zapojilo. Velké díky. Navzájem jsme se obohatili.
Tím, že jsme dali něco ze sebe (a to mnoho dobrých štrúdlíků) a mohli si navzájem popovídat,
zakousnout nějakou tu dobrotu, dát si kávu,
punč... A myslím, že vše přineslo i užitek pro Misijní dílo. Do kasičky Misijního štrúdlování přibyly 3 634 Kč, které byly odeslány z účtu Centra
pro rodinu Vizovice na účet Papežského misijního díla.
Hana Radoňová
PRÁZDNINOVÝ DEN
(CENTRUM PRO RODINU VIZOVICE, Z. S.)
Co všechno se dá stihnout v jednom roce? Co
se dá stihnout v jednom měsíci? A co se dá prožít v jednom (ne)celém dni? O tom by mohlo
www.farnostvizovice.cz

popovídat 28 dětí, které se zúčastnily Prázdninového dne 26. 10. na orlovně.
V uplynulém církevním roce jsme prožívali rok
Božího milosrdenství, kdy jsme mohli Boží lásku a odpuštění pocítit. Jak přiblížit toto téma
dětem, je trochu složitější, ale stojí to za to. Už
na začátku měsíce října jsme se o to pokusily
s kolegyní Hankou na Velehradě při pouti rodin.
A tak i Prázdninový den se nesl v tomto duchu.
Spolu s dětmi jsme zjišťovali, jaké skutky (tělesného a duchovního) milosrdenství vlastně existují. Je úžasné vidět, že se děti baví, vzájemně si
pomáhají a nenudí se.
Díky Bohu se vše podařilo. Vedoucím Aničce a Jance Gregarovým, Simči Farníkové, Verči Hanulíkové, Verči Špaňhelové, Míši Kolaříkové, Míši Oškerové a Madlence Radoňové děkuji
za pomoc při programu. Díky patří také Arance
Máčalíkové, která nám zajistila oběd, a Orlům
za pronájem orlovny.
Hana Radoňová

pastoracní plán
PASTORAČNÍ PLÁN 2017
Církevní slavnosti a pohyblivé svátky
v roce 2017
neděle 8. ledna
Svátek Křtu Páně – konec vánočního období
1. března
Popeleční středa – začátek postní doby
9. dubna
Květná neděle – začátek Svatého týdne
16. dubna
Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
čtvrtek 25. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně
neděle 4. června
Slavnost Seslání Ducha svatého
neděle 11. června
Slavnost Nejsvětější Trojice
farní zpravodaj / prosinec 2016 / leden 2017

čtvrtek 15. června – Slavnost Božího Těla
pátek 23. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
neděle 26. listopadu
Slavnost Ježíše Krista Krále
3. prosince
První neděle adventní pátek – začátek nového
církevního roku
25. prosince
Narození Páně – Boží hod vánoční
Poutě, farní slavnosti a významné dny
pro farnost v roce 2017
7. května – První sv. přijímání
21. května – Pouť u Chladné studny
18. června
Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem městem
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23. června – Adorační den
25. června – 215. výročí posvěcení kostela
13. srpna – Poutní slavnost sv. Vavřince
7. října – Děkanátní pouť za obnovu rodin –
Svatý Hostýn

24. listopadu
Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty
31. prosince – Za rodiny naší farnosti
31. prosince – Na poděkování Pánu Bohu
za uplynulý rok 2017

Společné mše svaté v roce 2017
Za farníky – pravidelně – každý měsíc
Za členy živého růžence – pravidelně - každý měsíc
6. ledna – Za koledníky Tříkrálové sbírky
2. února – Za všechny ženy farnosti
20. března – Za všechny muže farnosti
25. března
Za všechny ženy v požehnaném stavu
9. dubna – Za mládež a farníky
7. května – Za prvokomunikanty
14. května – Za maminky
30. června
Na poděkování za uplynulý školní rok
14. července
Za zemřelého Mons. Jana Kutáče
3. září – Za školáky, studenty a učitele
2. listopadu
Za všechny zemřelé kněze a farníky, na které
nikdo nepamatuje

Akce v roce 2017
7. ledna – Tříkrálová sbírka
8. ledna
Setkání sborů z Bratřejova, Študlova a Vizovic
v Bratřejově
18. – 25. ledna
Týden modliteb za jednotu křesťanů
1. dubna – Jarní putování
14. května – Oslava svátku maminek
9. června – Noc kostelů
24. června – Hry bez hranic
červenec – srpen
Letní prázdninové dny pro děti
19. – 20. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně
2. září
Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení školního roku na Provodově
27. října
Pouť rodin k Panně Marii u Chladné studny
31. prosince – Společenský večer

svetec mesíce
FRANTIŠEK XAVERSKÝ
(misionář, kněz, řeholník, spoluzakladatel
Tovaryšstva Ježíšova; patron Indie, misionářů, námořníků; svátek slaven 3. prosince)
Tento velký misionář – ne-li největší od dob
sv. Pavla - se narodil r. 1506 ve šlechtické rodině
na královském hradě Javier (Xavier) v baskické
Navaře na severu Španělska. Jeho původní
jméno bylo Francisco de Jasso y Azpilicueta.
Ještě jako dítě přišel o otce a rodinný majetek
byl ve válečném konfliktu prakticky zkonfisko/9

ván. V 19 letech odešel na studia do Paříže, kde
po dosažení titulu magistra nějakou dobu vyučoval filozofii. Studium jistě formovalo jeho
osobnost, ale ještě důležitější byl příchod nového spolubydlícího, Ignáce z Loyoly. Mezi
oběma muži to nejdříve skřípalo, Ignác byl totiž
o 15 let starší a jeho pokusy šířit víru se u Františka nesetkávaly s velkým pochopením, ale nakonec slavil úspěch. R. 1534 se totiž Ignác, František, Petr Faber (1506-1546, svatořečen r. 2013)
a 4 další přátelé (všichni Španělé, až na jednoho Portugalce) sešli v kryptě kostela sv. Petra
www.farnostvizovice.cz

na Montmartru a složili sliby poslušnosti Bohu,
chudoby a čistoty. František začal studovat teologii a v r. 1537 byl vysvěcen na kněze, o rok
později už doprovázel Ignáce do Říma, kde mu
pomáhal s vytvořením prvních stanov řádu Tovaryšstva. Papež Pavel III. je pak r. 1540 schválil.
Když portugalský král Jan III. požádal papeže
o jezuitské misionáře, kteří měli v portugalských državách posílit víru, jeden z jmenova-

ných vážně onemocněl. Po nelehkém rozhodování vybral Ignác na jeho místo Františka. Tehdy
se cesty obou přátel na zemi natrvalo rozešly.
Po přijetí královským párem František se spolupracovníky vypluli z Lisabonu do Indie. Obepluli při ní Afriku a po téměř půlroční zastávce
v Mosambiku se cesta protáhla na více než rok.
Své misionářské působení v městečku Velha
Goa na jihozápadním pobřeží Indie začal nejen mezi Portugalci, ale i mezi domorodci. Postupoval přitom systematicky a promyšleně.
Uvědomoval si význam studia místních jazyků,
zvyků i náboženství pro nenásilnou evangeli-

zaci a kladl důraz na získání domorodých spolupracovníků, organizaci misijního území i na to,
aby vzniklé misijní stanice fungovaly i po jeho
odchodu. Ujímal se i pohanů a novokřtěnců,
o které nikdo nejevil zájem. Jeho dopisy
do Říma byly s nadšením dále šířeny a přivedly
na misie množství následovníků. Některé informace vzbuzují úžas i dnes – např. se uvádí, že
v jednom měsíci pokřtil kolem 10 000 rybářů.
V r. 1545 se vydal na cesty. Nejdříve do indického Madrasu (Čennaí), pak do malajsijské
Malakky a pak na indonéské ostrovy Moluky
(tehdy také portugalské državy).
Zaujala ho i myšlenka misijní cesty do Japonska a vykonal ji. Asi rok působil v Kagošimě
na ostrově Kjúšú (jih země) a brzy zvládl i tamní
řeč. R. 1550 se pak vydal pěšky na namáhavou
cestu do Miyaka (ostrov Honšú, dnešní Kjóto),
tehdy hlavního města. K setkání s panovníkem
ale nedošlo a zcela vyčerpán a zklamán se vrátil
zpět do Indie. Tam ho zastihla radostná zpráva
o jmenování prvním provinciálem, ale v hlavě
už měl další plán: přinést křesťanství i do neprobádané a tajuplné Číny. Za pomoci místních
chtěl do Kantonu, kam cizinci nemohli, ale když
místní pomocník nedorazil, František se s tím
nedokázal vyrovnat. Těžce onemocněl a v prosinci r. 1552 v 46 letech umírá. Je pohřben v bazilice Bom Jesus v Goa, jedna jeho paže je pak
uchovávána jako relikvie v Římě. Blahoslaven
byl r. 1619 Pavlem V., Řehoř XV. ho svatořečil
r. 1622, zároveň s Ignácem z Loyoly.
Svatý Xaverius je název známého romaneta Jakuba Arbesa z r. 1873. Odkazuje k obrazu Smrt
Františka Xaverského od Františka Xavera Palka
v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
PhDr. Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník XV, číslo 12, prosinec 2016 / ročník XVI, číslo 1, leden 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 únorového čísla je 18. ledna 2017. Neprodejné. Prosíme
o příspěvek 5,- Kč na výrobu.
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intence prosinec
1.

Čt

17.30

Za + P. Josefa Pekárka a za živé i + kněze vizovického děkanátu

2.

Pá

17.30

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

3.

So

17.30

Za + syna Milana, manžela, rodiče z obou stran, živou rodinu a za duše v očistci
2. neděle adventní

4.

Ne

9.00

Za + Marii a Karla Glückovy, syny Zdeňka a Karla s prosbou o Boží požehnání
a ochranu Panny Marie

5.

Po

6.45

Za + Františku a Františka Kopečné a za duše v očistci

7.

St

6.45

volné
Slavnost PANNY MARIE, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8.

Čt

17.30

Za + Antonína Straku, syna Miroslava a Boží ochranu pro živou rodinu Strakovu
a Slovákovu

9.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Žilinskou a za duše v očistci

10.

So

17.30

Za město Vizovice
3. neděle adventní

11.

Ne

9.00

Za + Františku a Františka Žůrkovy, jejich zemřelé děti a za duše v očistci

12.

Po

6.45

Za + rodinu Horovu a Mikulaštíkovu, živou rodinu a za duše v očistci

14.

St

6.45

volné

15.

Čt

17.30

Za + přátele Dášu,Janu a Luďka a za duše zemřelých, na které nikdo nepamatuje

16.

Pá

17.30

Za + rodiče Petříkovy, Zdeňka Petříka, + rodiče Světlíkovy a Libora Světlíka
i za živou rodinu

17.

So

17.30

Za + rodinu Divílkovu, Sousedíkovu, za ochranu P. Marie s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

18.

Ne

9.00

19.

Po

6.45

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

21.

St

6.45

volné

22.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Kopečnou a Hábovu s prosbou o Boží požehnání
pro celou rodinu

23.

Pá

8.00

Za + Alenu a Jana Šternberské, + rodinu Šternberskou, Poláškovu, Fichtnerovu,
za živou rodinu a za duše v očistci

24.

So

15.00

Za děti a jejich rodiny

4. neděle adventní

22.00

Za + Oldřicha Ryšavého, živou rodinu a za duše v očistci

Za farníky a město Vizovice
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.

Ne

9.00

Za + rodinu Lednickou, Čalovu a Oškerovu
Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

26.

Po

9.00

29.

Čt

17.30

Za živou a + rodinu Janečkovu a Klemšovu
Za + Boženu Lednickou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

30.

Pá

17.30

Za živou a + rodinu Hrubou, Váňovu, Drahomíru Hiessovou a za duše v očistci

31.

So

15.30

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2016
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intence leden
1.

Ne

9.00

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Za farníky

2.

Po

17.30

VOLNÉ

6.

Pá

17.30

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Za koledníky Tříkrálové sbírky

7.

So

17.30

Za živé a + členy společenství živého růžence

8.

Ne

9.00

Svátek KŘTU PÁNĚ
Za živou a + rodinu Janečkovu a za duše v očistci

9.

Po

17.30

Za + Štěpánku Hábovou, manžela, jejich děti s rodinami a celou rodinu
Hábovu a Světlíkovu

12

Čt

17.30

Za + Antonína Hlavenku, rodiče z obou stran, sourozence a Boží ochranu
pro živou rodinu

13.

Pá

17.30

Za + rodiče Marii a Františka Hábovy, živou rodinu Hábovu a Vajďákovu

14

So

17.30

Za + rodiče Hlavičkovy, sourozence, syny, zetě a celou živou rodinu

15.

Ne

9.00

Za + rodiče Žůrkovy, staříčky z obou stran a za duše v očistci

16.

Po

17.30

Za živou a + rodinu Rokytovu, Ševčíkovu a Vyoralovu

19.

Čt

17.30

volné

20.

Pá

17.30

Za + Karla Ryšavého, manželku, dceru, syna a za duše v očistci

21.

So

17.30

Za + Františku Pšenčíkovou, manžela, sourozence, staříčky z obou stran
a za duše v očistci

22.

Ne

9.00

Za + rodiče Oldřišku a Josefa Lednické, za dar zdraví a Boží požehnání
pro rodinu Hábovu, Zichovu a Malou

23.

Po

17.30

volné

26.

Čt

17.30

VOLNÉ

27.

Pá

17.30

Za + Marii Antonijovou, Marii Yorkovou, Marii Jančíkovou, Antonína
Valentu, Jana Valíčka a za živou rodinu

28.

So

17.30

Za + Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu, Vavříčkovu, Lošákovu
a za duše v očistci

29.

Ne

9.00

Za + rodiče Trávníčkovy a Máčalíkovy, Oldřicha Kubíčka a za Boží ochranu
pro živou rodinu

30.

Po

17.30

Za + sestru a rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Mohylovu a Ryšavou

