
„HLEDÁM SI PRÁCI“

Na jaře jsem prožil duchovní 

cvičení na Velehradě. Jednoho 

dne po mši sv. jsem otevřel 

Bibli, která ležela na lavici. Jak 

už to tak bývá, vysypaly se z ní 

nějaké založené lístečky. Vrátil 

jsem je zpátky, nicméně jeden 

z nich upoutal mou pozornost. 

Měl nadpis: „Hledám si práci.“ 

A tak jsem neváhal a začal číst.  

„Hledám si práci“

Ráda bych byla tvým domácím 

učitelem, vychovatelem a rád-

cem. Pracovat budu po celý rok, 

nežádám ani jeden den dovo-

lené. Při práci mi nebude chybět humor. Nepiji 

a nekouřím. Nebudu od tebe chtít peníze, ani si 

nežádám plnou ledničku. Vstávat budu tak brzy, 

jak budeš potřebovat, a vzhůru budu tak dlouho, 

dokud si to budeš přát.

Pomohu ti vyřešit jakýkoli problém. Můžeš být 

spokojený, ani jedna otázka nezůstane nezod-

povězená. Odpovím ti i na všechny životně důle-

žité otázky, počínajíc první: „Odkud jsme přišli?“ 

až po poslední: „Kam spějeme?“

Poradím ti v důležitých rozhodnutích. Poskytnu 

ti informace, které potřebuješ ve svém životě. 

Zkrátka, postarám se o to, abys byl úspěšný ty 

i tvoji blízcí. 

Jsem tvoje Bible. – Přijmeš mě do zaměst-

nání?

září A. D. 2018, ročník XVII, číslo 9
www.farnostvizovice.cz9

úvodník 

Není vůbec na škodu, když se člověk nad touto 

nabídkou zamyslí. Přijmu Bibli do zaměstnání? 

Přijmu ji do svého života a nechám se jí vést? 

Dovedu si představit, že podle jejích slov se 

může můj život postupně měnit – a to k lep-

šímu?

Po prázdninách a zaslouženém odpočinku 

můžeme nově přijmout a zaměstnat tuto ne-

zištnou, pracovitou, bezchybnou a příjemnou 

Knihu knih. Ve skrytosti rána nebo večera najít 

chvilku, ve které otevřeme Písmo, abychom se 

učili, hledali a nalézali, modlili se slovy Písma.

Děkuji všem, kdo během prázdnin nezapo-

mněli na Pána, kteří udělali něco dobrého pro 

jeho království v naší farnosti a touží mu i na-

dále projevovat svou lásku.                           + P. V.
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ZÁŘÍ

v neděli 2. září budou při mši svaté dětem 

požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je, 

děti, přinést!

 ve  čtvrtek  6. září v 18:15 proběhne na faře 

setkání ekonomické rady farnosti. 

 na první pátek 7. září bude příležitost 

ke svátosi smíření od 16 hodin. Dopoledne ná-

vštěva nemocných.

v pátek 14. září bude po mši sv. v sále Ko-

munitního centra setkání všech biřmovanců. 

 v soboru 15. září se uskuteční farní pouť 

do Sloupu v Moravském krasu a do Křtin, od-

jezd v 7:45 – Masarykovo nám. Vizovice; cena: 

dospělí 200 Kč; děti 100 Kč.

Program: 10:00 mše sv. v kostele Panny Marie 

Bolestné – Sloup v Moravském krasu; 13:30 pro-

hlídka poutního místa Křtiny; 14:00 sv. požeh-

nání; 15:00 odjezd domů. Přihlásit se můžete 

pod věží kostela.

 v neděli 16. září bude pravidelná sbírka 

na potřeby farnosti.

ve čtvrtek 20. září v 18:15 proběhne na faře 

setkání pastorační rady farnosti.

v neděli 23. září bude v 16 hodin Večer chval.

v pátek 28. září bude slavnost sv. Václava, 

mučedníka, hlavního patrona českého národa - 

doporučený svátek - mše sv. bude v 9:00. (ve-

černí mše sv. nebude).

v sakristii si můžete zakoupit stolní kalen-

dář na rok 2019.

ŘÍJEN

v neděli 7. října při mši sv. v 9:00 - kostel Vi-

zovice - udělí otec biskup svátost biřmování 

30 farníkům z Vizovic, Bratřejova a Jasenné.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

      VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Blíží se začátek nového školního roku a s ním 

i možnost přihlásit dítě do náboženství. Pokud 

jste tak ještě neučinili, přihláška je ke stažení na 

internetových stránkách farnosti. Odevzdejte ji 

prosím co nejdříve do sakristie nebo do schrán-

ky na faře.

Rozvrh hodin náboženství bude k dispozici bě-

hem prvního školního týdne na nástěnce pro 

děti pod věží kostela.

PŘIJĎTE DO MALÉ SCHOLY!

Školní rok se blíží a páteční dětské mše bude 

opět svým zpěvem doprovázet Malá schola.

Zveme proto všechny ochotné holky i kluky, 

nejlépe od druhé třídy, ale rádi uvítáme i mlad-

ší, aby se připojili ke společnému zpěvu a osla-

vě Pána.

Kdy? každý pátek v 16:30

Kde? na faře v učebně

Na všechny nováčky i stálé členky se moc těší-

me…

POZVÁNÍ DO SPOLČA

Chodíš do deváté třídy nebo na středí školu? 

Bavilo by tě setkávat se s ostatními stejně sta-

rými mladými?

Přijď do našeho Spolča! Setkáváme se každý 

pátek po mši svaté (cca 18:30). Společně dis-

kutujeme o aktuálních tématech, modlíme se 

a hrajeme hry. Každý příchozí je vítaný ...

OREL

Srdečně zveme všechny 

rodiny na župní pouť dětí, 

mládeže a rodin na zahájení školního roku 

k Panně Marii Provodovské. Pouť se uskuteční 

v sobotu 1. září 2018. Ve 13 hodin bude slou-

žena mše sv., po níž bude následovat křížová 

cesta a program pro děti. 

Účastníci si také budou moci opéct špekáčky 

z vlastních zásob. Pojďme si společně vypro-

sit potřebné milosti a dary do nového školní-

ho roku!

oznámení



Od září budeme v naší jednotě opět pokra-

čovat v úspěšných aktivitách, které v loň-

ském školním roce navštěvovalo více než 

100 dětí a mládežníků z Vizovic a okolí.

Tréninky fl orbalu pro všechny generace

Od pondělí 3. září začínáme s fl orbalovými tré-

ninky, které budou probíhat dle tabulky výše.

V novém školním roce budou naše město re-

prezentovat v Orelské fl orbalové lize týmy 

mladších žáků, starších žáků, mužů a nově také 

dorostenců. Přihlášení pro nové zájemce 

o fl orbal bude probíhat vždy na prvních tré-

nincích dané kategorie až do vyčerpání ka-

pacity. Jsme velmi rádi za zvyšující se zájem 

dětí o tento sport, ale bohužel sportovní záze-

mí je ve Vizovicích omezené. Kontakty na tre-

néry i více informací naleznete na našem webu 

www.orelvizovice.cz. Aktuální informace o na-

plnění kapacit tréninků budeme kromě webu 

zveřejňovat také na našem facebookovém pro-

fi lu: https://www.facebook.com/orelvizovice/. 

Volejbal

Od 12. září hrajeme opět v tělocvičně ZŠ Vizo-

vice (Nová škola). Těšíme se na vás každou stře-

du od 20 hodin. Cena: pracující 50 Kč, studenti 

30 Kč. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily.  

Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček

Nejmladší oddíl naší jednoty Orlíček se nám 

postupně rozrůstá podle toho, jak nám od-

růstají děti, se kterými jsme cvičení zakládali. 

Ve školním roce 2018/ 2019 bychom proto rádi 

vytvořili již tři cvičební skupinky (viz tabulka).

Zájemci o cvičení se mohou co nejdříve přihlá-

sit Alžbětě Doležalové (alz.dolezalova@seznam.

cz , 607 720 109). Těšíme se na setkání se všemi 

dětmi a jejich rodiči, rádi mezi sebou uvítáme 

nové kamarády! Začínáme v týdnu od 10. září.
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Tréninky fl orbalu od 3. září 2018

Kategorie Den a čas Místo Trenér Kapacita
Roční 

poplatek

Přípravka 

2010 - 2014

Čtvrtek 

15:45 - 16:45

Orlovna 

 (za kostelem)

Ondřej Žůrek

Marek Špaňhel
15 300 Kč

Mladší žáci 

2006 - 2009

Středa

15:50 – 17:00

tělocvična ZŠ Vizovice

 (Nová škola)
Ondřej Štach 20 500 Kč

Starší žáci 

2004 - 2005 

Dorostenci

2002 - 2003

Pondělí

17:50 – 19:30

tělocvična ZŠ Vizovice

 (Nová škola)

Jiří Oborský

Marek Baďura
20 600 Kč

Mužská kategorie 

(junioři, muži)  

2001 a starší

Pondělí

19:30 – 21:00

tělocvična ZŠ Vizovice

 (Nová škola)
Jiří Oborský 20 650 Kč

Cvičení rodičů s dětmi – Orlíček od 10. září 2018

Skupinka
Věková 

kategorie
Den a čas Místo Vedoucí

Roční 

poplatek

Orlíček
Děti 1 – 2,5 let 

s rodiči

Úterý

16:15 – 17:15

Orlovna 

 (za kostelem)

Anna 

Kůrková
200 Kč

Orlíček 

předškoláček

Děti 3 – 6 let

s rodiči

Pondělí

16:15 – 17:15

Orlovna 

 (za kostelem)

Alžběta 

Doležalová
200 Kč

Děvčata 5 - 9 let

Čtvrtek

17:00 - 18:00

(čas se může změnit)

Orlovna 

 (za kostelem)

Tereza 

Adamušková
200 Kč
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Orel župa Velehradská vás zve na Svatovác-

lavskou pouť do Staré Boleslavi 28. září 

2018. Cena autobusového zájezdu je 450 Kč 

(praporečníci 250 Kč). Cestou domů navštíví-

me Zelenou Horu u Žďáru nad Sázavou. Zá-

jemci se mohou přihlásit u br. Václava Lednic-

kého do 9. září.

V měsíci listopadu (pátky 9. 11., 16. 11., 23. 11. 

a 30. 11.) v čase 19:00 - 20:30 bychom rádi na or-

lovně uspořádali Taneční kurz. Učit budou 

Pavla Kořenková a Petr Šimáček. Prosíme zá-

jemce (taneční páry), aby se hlásili u Pavly Ko-

řenkové (e-mail: KorenkovaP@seznam.cz, pří-

padně osobně). Kapacita kurzu je omezena. 

Oblečení postačí neformální, pohodlné, obuv 

ovšem doporučujeme takovou, jakou nosíte 

na plesy. Cena za pár: 400 Kč.

CENTRUM PRO RODINU

Začátkem letních prázdnin pro-

běhl Příměstský tábor pro děti – 

Prázdninové dny. Využili jsme prostory čerstvě 

dokončeného Komunitního centra a sálu or-

lovny. Počasí nám přálo, tak jsme většinu akti-

vit prožili venku na hřišti, u kostela a v parku. 

Celkem bylo přihlášeno 31 dětí. Některé jen 

na jednotlivé dny. Z dětí se stali sportovci, kte-

ří se účastnili Olympijských her ve Vizovicích. 

Soutěžili v tradičních i netradičních disciplí-

nách. Před začátkem jednotlivých závodů nás 

navštívili hosté – reprezentanti ČR. Cyklista, ka-

ratista, plavkyně, atletky. Seznámili děti s jed-

notlivými sporty a se svými úspěchy. 

Děti během 8 dní viděly výcvik koní v Jasen-

né, mohly si vyzkoušet lezení po stěně ve Ver-

tikonu, nacvičovaly soutěžní číslo jako akvabely 

v bazénu ve Vsetíně, byly účastny tréninku ka-

ratistů, zkoušely jízdu na netradiční „kánoi“ 

a další aktivity. Samozřejmě nechybělo slav-

nostní zakončení olympiády s diplomy a medai-

lemi a sladká odměna všem účastníkům. 

Velmi děkuji vedoucím Alence Kolaříkové, Te-
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rezce Adamuškové – která se s Míšou Kolaří-

kovou starala o ty nejmenší, Simči Farníkové, 

Verunce Špaňhelové, Madlence Radoňové, An-

drejce Kneifelové, které připravily s velkou peč-

livostí program jednotlivých dnů a také Marku 

Špaňhelovi.            

Za Cpr Vizovice H. Radoňová

Bazárek

Ve dnech 26. 9.-27. 9. proběhne bazárek dět-

ského oblečení v Komunitním centru Vizovi-

ce. Ve st 26. 9. bude příjem ošacení k prodeji 

(15-18 hod.) a ve čt 27. 9. proběhne prodej (8-

11:30 a 12:30-17). Od 17 do18 hod. výdej ne-

prodaného ošacení. Podrobnější info bude 

na plakátku nebo na webu cpr.

Klub maminek

Od září opět nabízíme maminkám, které jsou 

na mateřské dovolené, možnost setkat se, po-

povídat si, společně s dětmi si zacvičit, zazpí-

vat něco vyrobit. Klub maminek bude vždy ve 

čtvrtek v čase 9-11 h v herně Komunitního cen-

tra. První setkání bude 20. září v 9 h. Plakátky 

budou pod věží kostela.

Herna

Také nabízíme hernu vždy v úterý 9-11 h a stře-

du 9-11 h, kdy můžou maminky či babičky přijít 

s dětmi – pohrát si, popovídat si. Tento čas není 

s konkrétním programem. Vstup je volný.

Modlitba matek seniorek 

Každou středu v 8:30 probíhá v učebně Komu-

nitního centra Modlitba matek seniorek. Sr-

dečně zveme maminky, které se chtějí mod-

lit společně za své odrostlé děti. Modlitba trvá 

cca 40 min. Poté je možnost si při kávě či čaji 

popovídat.

Tvořivá dílnička

Na letošní školní rok opět nabízíme dětem 

mladšího školního věku Tvořivou dílničku - Tvo-

ření s příběhem. Budeme pracovat s různými 



typy materiálů – látka, papír, modelovací hmo-

ta, budeme péct i něco vařit. Tato aktivita bude 

každou středu od 15 – 16 h v Komunitním cen-

tru. Cena je 15 Kč/h nebo 200 Kč za polole-

tí. První hodina bude 19. 9. v 15 h. (děti např. 

z družiny je možné vyzvednout). Přihlášky bu-

dou během září pod věží kostela nebo je mož-

né přihlásit se přímo na první hodině. 

Hlídání dětí 

Od měsíce října bychom chtěli nabídnout hlí-

dání dětí maminkám, které jsou na mateřské a 

potřebují např. na hodinu, dvě vyřídit něco u lé-

kaře nebo na úřadě, nakoupit atd. Hlídání bude 

v herně Komunitního centra pro děti od 1 roku. 

Podrobnější informace u Hany Radoňové, tel.: 

604 218 211

Kontakty

Na vaše dotazy rády odpovíme po telefonu: 604 

218 211, emailem: cprvizovice@ado.cz nebo 

osobně v nové kanceláři Centra pro rodinu Vi-

zovice v přízemí Komunitního centra. V pondělí 

8-11:30 a 14:30-16 (nebo jiné dny po domluvě). 

Těšíme se na Vás.

Hana Radoňová a Bc. Hana Puype

Pracovnice děkanátního Centra pro rodinu 

Vizovice z.s.

2. září slaví 83. narozeniny trvalý jáhen Josef Zádrapa

     (od 9. 7. 1994 trvalý jáhen v Bratřejově)

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.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby děti v našich školách byly nejen vzdě-

lávány, ale i vychovávány k osvědčeným 

mravním hodnotám.

KOMUNITNÍ CENTRUM – VIZOVICE: 

     POPIS CÍLŮ A ÚKOLŮ PROJEKTU

Primárním cílem projektu je zvýšení kva-

lity a dostupnosti služeb vedoucí k sociálnímu 

začleňování. Mezi základní činnosti posky-

tovaných služeb patří výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeu-

tické činnosti, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.

Projekt Komunitní centrum – Vizovice navazuje 

na Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 

na Vizovicku a Slušovicku, kde právě vznik komu-

nitního centra patří mezi hlavní priority doku-

mentu.

Komunitní centrum – Vizovice chce podpořit roli 

rodiny, zastřeší akce organizované pro komu-

nitu, pomůže chránit mládež před patologický-

mi jevy, umožní osobám ohroženým sociálním 

vyloučením řešit situaci pomocí registrovaných 

služeb, kterým bude propůjčovat prostory.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dět-

mi, kterou bude realizovat Azylový dům pro 

ženy a matky s dětmi o.p.s., podporuje rodiny 

v jejich úsilí zlepšit nepříznivou životní situaci, 

aktuální téma
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a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný 

vývoj dětí.

Odborné sociální poradenství, realizované 

Charitou Zlín, bude poskytováno každé třetí 

úterý v měsíci od 9:00 do 13:00. Snahou 

služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení 

krizové situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. 

Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy 

na ně nejsou sami.

Dále bude v Komunitním centru – Vizovice 

k dispozici jeden sociální pracovník 2 hodiny 

jedenkrát za měsíc, který poradí, jak a kde 

žádat o sociální dávky, s řešením dluhů a exe-

kucí, s úpravou či vymáháním výživného či 

na koho se obrátit při řešení nepříznivých 

životních situací.

Rodiny s dětmi jsou specifi ckou skupinou. 

V regionu vzrůstá počet rodin, které byly nebo 

jsou v kontaktu s orgány sociálně právní ochra-

ny. Je kladen důraz na eliminaci výskytu sociálně 

patologických jevů. K tomu chceme přispívat 

osvětovým působením – podporou poraden-

ských aktivit, odborným sociálním poraden-

stvím, terénní asistenční službou v rodinách 

s dětmi, realizací vzdělávacích programů 

a dalšími formami podpory a prevence. Bude 

nabídnuta možnost získání dalších zkušeností 

a znalostí, které umožňují být lepšími rodiči.

Důraz je kladen na osoby ohrožené sociál-

ním vyloučením, osoby sociálně vyloučené, 

osoby se zdravotním postižením. Tzv. rodinné 

centrum bude zastřešovat všechny další ak-

tivity. V Komunitním centru – Vizovice budou 

realizovány přípravy snoubenců, setkávání 

novomanželů, manželské setkání, přednášky, 

tvořivé dílny, setkávání matek, setkávání ma-

minek s dětmi, zahradní slavnosti. Těmito ak-

tivitami bude umožněno komunitě, aby se 

mohla scházet, vzdělávat, relaxovat, předávat si 

zkušenosti. 

Posledním cílem je chránit mládež před pa-

tologickými jevy. V Komunitním centru – Vi-

zovice bude nabídnut prostor pro setkávání 

mládeže, zkoušky mládežnické kapely, zájmové 

kroužky, sportování na přilehlém orelském 

hřišti a další.

(ze Studie proveditelnosti 

– Komunitní centrum Vizovice)

V neděli 12. 8. 2018 bylo po poutní mši svaté arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem slavnostně posvěceno 
nové Komunitní centrum. Poděkování patří nejen těm, kteří připravili tuto událost, ale především otci Josefu Ro-
senbergovi, který celý projekt výstavby koordinoval.                                                                          (foto F. Chromčák)
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FARNÍ TÁBOR DŘEVOHOSTICE 2018

Přišel poslední týden července a jako každý rok 

i letos jsme jeli na farní tábor, tentokrát na faru 

do Dřevohostic.

21. července 2018 jsme se sešli na vlakovém 

nádraží. Rozloučili jsme se s rodiči a nasedli 

na vlak. Po hodině a půl jsme dojeli na faru, kde 

jsme se ubytovali. Nadchly nás různé druhy.

houpaček, velké fotbalové a volejbalové hřiště. 

Následovalo rozdělení do čtyř týmů po osmi 

(Fénixové, Deža vu, Křižáci, Out-isti). Téma tábo-

ra bylo jednoznačné – svrhnout zlého krále, 

a tím obnovit ve světě dávno zapomenutou 

fantazii. 

Každý den byl inspirován částí pohádky. S po-

mocí elfů, víl, trpaslíků, obrů a kentaurů se nám 

to podařilo. Všechny dny probíhaly podobně-

budíček v 7, ranní modlitba, rozcvička, vždy 

výborná snídaně, hygiena a první a druhý 

dopolední program, kde mezi nimi byla svačina, 

před obědem společný pokřik a samotný oběd. 

Poté důležitý odpolední klid, dva odpolední 

programy, popř. duchovní program, večeře, 

táborák tzn. shrnutí celého dne + rituál, při 

kterém jsme jednomu člověku darovali fazolku 

jako poděkování za něco, co pro nás obětoval, 

s čím nám pomohl nebo třeba jen tak. Následo-

vala hygiena a večerka. 

V úterý jsme si udělali celodenní výlet na Svatý 

Hostýn, kde jsme navštívili i rozhlednu. Po ce-

lou dobu tábora bylo také cílem jako tým získat 

nejvyšší počet bodů. I přes to, že jsme se snažili 

jeden druhého předehnat, panovala pozitivní 

a kamarádská atmosféra. V pátek večer proběhl 

závěrečný táborák, kde jsme dostali diplom 

za účast na táboře a také diplom a poděkování 

u každého z nás za výjimečnost, abychom ne-

zapomínali, že každý je něčím svůj, výjimečný. 

Taky jsme se rozloučili s lidmi, kteří na tomto 

táboře jsou naposled. V sobotu ráno jsme se 

sbalili a vrátili se do Vizovic. 

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím za je-

jich trpělivost a obětovaný čas pro nás a také 

kuchařkám Verči, Madlence a Hance, které nám 

vždy vařily chutná a výborná jídla. Děkuji.

Kateřina Hábová

/ 8farní zpravodaj / září 2018
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Poutní mši 12. 8. celebroval Mons. J. Graubner. Při této příležitosti mu také zástupci farnosti a města Vizovice 
popřáli k jeho životnímu jubileu.                                                                                                    (foto F. Chromčák)

V neděli 29. 7. se sešli poutníci z širokého okolí na již tradiční pouť u kapličky Na Františku. (foto F. Chromčák)



farní zpravodaj / září 2018 / 10

JAKÁ JSOU ZASLÍBENÍ 

     PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI? 

(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství 

ACE XI/ 2689 z r. 1986) 

První soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru 

Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv. Pius 

X. poskytl 3. 6. 1912 za obvyklých podmínek 

plnomocné odpustky věřícím, kteří na první 

sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost 

k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Benedikt XV. dne 9. 11. 1920 potvrdil smírnou 

sobotu. Je to splnění jednoho přání Panny Ma-

rie ve fatimských zjeveních. Dne 10. 12. 1925 

se zjevila Panna Maria Lucii z Fatimy (v klášteře 

v Pontevedro) a řekla jí: „Hleď, milá dcero, jak 

je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je 

ustavičně probodávají rouháním a chladností. 

Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam 

všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi 

milostmi, které potřebují ke spáse, těm, kdo 

po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci 

vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se 

růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při 

tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence.” 

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel Nepo-

skvrněné Srdce své Matky ctihodné služebnici 

Boží Konsolátě Betrone se slovy: „Tak jako jsem 

já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel 

na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce 

k mému Srdci. ...Toto Srdce je pramen mých mi-

lostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. 

Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na 

zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem 

a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. 

Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem 

dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však 

ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou 

nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více.

Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplni-

la, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé 

Matky. To budou dokazovat tím, že budou 

po devět po sobě jdoucích prvních sobot 

měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) 

po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmys-

lem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené 

s Neposkvrněným Srdcem mé Matky. Panna 

Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie 

pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře 

Konsolátě to zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky 

o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou 

má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. 

Moje prosba je však projevem mé lásky, která 

nemůže snést, abych dostal více než ta, se kte-

rou jsme v lásce spojeni.” 

Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních so-

bot devíti po sobě jdoucích měsíců ke cti 

Neposkvrněného Srdce Mariina:

1) Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze 

Srdce mé Matky, jim udělím ještě během 

novény, když o to prosí s důvěrou.

2) Ve všech životních okolnostech pocítí pod-

poru a požehnání mé Matky. 

3) Mír, porozumění a láska zavládne v duších 

a rodinách.

4) V rodinách nebude svárů, zklamání a ne-

spravedlnosti.

5) Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se 

zase vrátí k sobě.

6) Rodiny si budou rozumět a až do konce 

vytrvají v pravé víře.

7) Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní 

ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro 

sebe a své dítě vyprošují.

8) Chudým se dostane příbytku a chleba.

9) Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení 

a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.

10) Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, 

i když je pro ně novéna konána jinou osobou.

11) Hříšníci neupadnou znovu do svých 

dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění 

hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají 

znovu křestní nevinnost.

vzdelávání
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12) Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevin-

nosti, ani potom nebude mé Srdce urážet 

žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí 

zvláště pro děti.)

13) Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde 

nejenom věčné záhubě, ale i očistci.

14) Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vy-

trvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou 

nejvyšší dokonalosti a svatosti.

15) Když rodiče nebo některý člen rodiny 

vykonají tuto novénu, nebude žádné dítě ani 

nikdo jiný z rodiny zavržen.

16) Z mládeže obdrží mnozí povolání k ducho-

vnímu stavu.

17) Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase 

vrátí k pravé církvi.

18) Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému 

povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povo-

lání, obdrží milost pokání a návratu.

19) Rodiče a představení obdrží pomoc nejen 

v duchovních, ale i v hmotných starostech.

20) Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa 

a ďábla. 

21) Pyšní se v krátké době stanou pokornými, 

nenávistní se naplní láskou.

22) Horlivé duše zakusí lahodu modlitby 

a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je 

nebude trápit.

23) Umírající budou z tohoto světa odcházet 

bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. 

Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.

24) Umírající dostanou tak velkou touhu po 

věčném životě, že se odevzdají do mé vůle 

a klidně zesnou v náručí mé Matky.

25) Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.

26) Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením 

a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit 

a lásku.

27) Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako 

vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: po-

koru, čistotu, lásku.

28) Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější 

radost ve zdraví a v nemoci.

29) Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále 

prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moc 

i přítomnost bez zvláštních obtíží.

30) Duše, které pokročily ve sjednocení se 

mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí 

ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich 

srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich 

jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony 

poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, 

mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich 

nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, 

Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.

31) Duše, které vykonají tuto novénu, bu-

dou po celou věčnost zářit jako lilie kolem 

Neposkvrněného Srdce mé Matky.

32) Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým 

se budu věčně radovat z těchto duší, které 

září na Neposkvrněném Srdci mé Matky 

jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou 

věčné slávy.

33) Duchovní osoby budou v úkonech víry 

a ctnostném životě snadno postupovat. 

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připo-

juje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, 

a to její „velké zaslíbení”: „Každou první so-

botu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude 

zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho 

duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné 

lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, 

které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!” 

Podle http://www.fatym.com 

připravil M. Jaroščák



intence zárí

1. So 17.30
Na poděkování k životnímu jubileu s prosbou o Boží požehnání 
pro rodinu Persunovu a Vyškovskou

2. Ne 9.00 Za školáky, studenty, učitele a vychovatele

3. Po 17.30 Za živou a + rodinu Ševčíkovu, Vyoralovu a Krajčovu

6. Čt 17.30
Za + manžele Florjančičovy, jejich rodiče, sourozence 
a za živou rodinu

7. Pá 17.30 Za živou a + rodinu Burgetovu

8. So 17.30
Svátek NAROZENÍ PANNY MARIE

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

9. Ne 9.00
Za + Marii Meluzínovou, sestru Annu Chromou a za Boží požehnání 
pro jejich rodiny

10. Po 17.30
Na poděkování za přijatá dobrodiní a za živou a + rodinu Kořenkovu 
a Konvalinovu

13. Čt 17.30 Za + Miroslava Bělíčka a za duše v očistci

14. Pá 17.30

Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

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

15. So 17.30
Na poděkování za 95 let života s prosbou o Boží požehnání 
pro celou rodinu

16. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Štachovu a Janečkovu

17. Po 17.30 Za živou a + rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

20. Čt 17.30 Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu a za živou rodinu

21. Pá 17.30
Svátek SVATÉHO MATOUŠE

Za živou a + rodnu Štachovu, Slavíkovu a Vávrovu

22. So 17.30 Za + rodiče Ulrychovy a za živou rodinu Ulrychovu a Klimperovu

23. Ne 9.00
Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, rodiče z obou stran, 
Aloise Rosíka a za zdraví pro celou rodinu

24. Po 17.30 Za živou a + rodinu Světlíkovu, Plškovu, Rychlíkovu a za duše v očistci

27. Čt 17.30 Za + Miluši a Hynka Dohnalovy, rodiče, sourozence a za živou rodinu

28. Pá 9.00
Slavnost SVATÉHO VÁCLAVA

Za farníky

29. So 17.30
Svátek SVATÝCH  MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA

Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

30. Ne 9.00 Za živou a + rodinu Zigalovu


