
SEDMERO BLAHOSLAVENSTVÍ

„Jako laň prahne po vodách bystřin, tak 
prahne má duše, po tobě, Bože.“

Tak jsme stvoření. Šťastný člověk, který tako-

vou touhu objeví a  nechá se jí vést. Vstoupí 

na cestu lásky. Příklady všech světců dokazují, 

kam až někteří z nás, uchváceni Kristem a plni 

lásky k  němu a  bližním, dokázali vystoupit 

na této cestě. Pán Ježíš ji lidem ukázal na hoře 

Blahoslavenství:

Blahoslavení chudí v duchu

- to jsou ti, kdo si jsou vědomi toho, že potře-

bují Boží pomoc.

Blahoslavení plačící

- ti, kteří litují svých hříchů.

Blahoslavení tiší

- kdo jsou v těžkostech odevzdaní do Boží vůle.

Blahoslavení kdo lační a  žízní po spravedl-

nosti – ti, kdo touží žít podle Božích zákonů.

Blahoslavení milosrdní

- kteří mají otevřené srdce pro druhého. Blaho-

slavení čistého srdce - lidé průzrační, upřímní 

v jednání i smýšlení.

Blahoslavení tvůrci pokoje

- kdo aktivně usilují o dosažení míru v lidských 

vztazích.

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 

spravedlnost

- kdo je pro Boží věc ochoten se obětovat.

Všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás!

o. Vít
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LISTOPAD
v pátek 1.  listopadu na slavnost Všech sva-

tých dopoledne navštíví o. Vít nemocné. Mše 
svatá bude v 17:30. Zároveň je první pátek v mě-
síci a od 16:00 bude v kostele příležitost k adora-
ci a ke svátosti smíření.
v sobotu 2. listopadu je Vzpomínka na všech-

ny věrné zemřelé. Mše svatá bude v 17:30.
v neděli 3. listopadu je Adorační den v Brat-

řejově (11:30 – 16:30).
v neděli 3. listopadu se koná sbírka na Cha-

ritu.
v neděli 3. listopadu v 14:30 bude „dušičková 

pobožnost“ na hřbitově. (14:00 Bratřejov; 15:00 
Jasenná)
 ve čtvrtek 7.  listopadu se v  18:30 koná 

na faře setkání pastorační rady farnosti.
ve čtvrtek 7.  listopadu je výroční den pře-

vzetí olomoucké arcidiecéze arcibiskupem 
Mons. Janem Graubnerem (1992).
v neděli 17. listopadu bude od 17 hodin Ve-

čer chval.
v neděli 17. listopadu bude sbírka na potře-

by farnosti.
v pátek 22. listopadu budou předány kancio-

nály dětem, které se připravují k 1. sv. přijímání.
v  neděli 24.  listopadu se na závěr slavnos-

ti Ježíše Krista Krále koná před vystavenou Nej-
světější svátostí obnova zasvěcení Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu.
v  sobotu 30.  listopadu zveme všechny far-

níky na (před)adventní duchovní obnovu s P. Mi-
chalem Šálkem, farářem z  Mysločovic, která 
bude probíhat v sále Komunitního centra ve Vi-
zovicích. Téma: Jak poznávat a žít Boží vůli. Za-
čátek v 9:00, od 12:30 příležitost ke sv. smíření, 
ukončení ve 14:00. Pro zájemce bude připraven 
i  oběd za 80 Kč. Zájemce prosíme o  přihlášení 
na cprvizovice@ado.cz.
v sobotu 30. listopadu večer se bude konat 

„Církevní silvestr“. Všechny mladé z  farnosti zve 
Společenství animátorů mládeže vizovického 
děkanátu. Podrobnosti budou upřesněny v prů-
běhu listopadu.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI:
Ve dnech od 25. října do 8.  listopadu je možno 
získat denně plnomocné odpustky, přivlastnitel-
né pouze duším v očistci. Odpustky může zís-
kat každý křesťan, který:
- žije v plném spojení s Kristem a církví
- není odloučen od Boha těžkým hříchem
- nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu
- má úmysl tyto odpustky získat
a který vykoná požadované úkony:
- svátost smíření
- účast na slavení eucharistie s přijetím těla Páně
- modlitba na úmysl papeže
- návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.
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oznámení

ZÁPIS ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH

Zápis úmyslů mší svatých na první polovi-

nu roku 2020 se bude konat v sobotu 23. lis-

topadu od 14  hodin do začátku mše svaté 

na faře a v neděli 24. listopadu po mši svaté 

v sakristii kostela.



CENTRUM PRO RODINU

Z pravidelných aktivit

Pondělí

15-17,00 volná herna pro děti 

v Komunitním centru (KC), úřední hodiny Cpr

Středa

8,30-10,00 setkání seniorek  – Modlitba matek 

v KC

9-11,00 volná herna pro děti v KC

15-17,00 volná herna pro děti v KC

15,30-16,30 Tvořivá dílnička pro děti v KC

Čtvrtek

9-11,00 Klub maminek a dětí v KC

Program Klubu maminek, Tvořivé dílničky a dal-

ších aktivit najdete na našich webových strán-

kách http://vizovice.dcpr.czn nebo na fb Cent-

rum pro rodinu Vizovice z.s.

CHARITA ZLÍN

Pečující rovněž potřebují péči, 

12. 11. 2019, 16:00

Podpůrná skupina pro pečující osoby

Zálešná I/3222, Zlín, tel.: 739 245 973

Nabízíme volnou pozici terénní pečovatel/ka

HPP plný, částečný. Informace na www.zlin.cha-

rita.cz nebo tel.: 737 736 154

Vánoční balíčky zahřejí u  srdce 379 ukrajin-

ských dětí v nouzi

Akci Vánoční balíček vyhlašuje Arcidiecézní cha-

rita Olomouc i  letos, a  to pojedenácté. Dárky, 

které připraví jednotlivci, celé rodiny, třídy a fi r-

my z České republiky, pak Chariťáci osobně pře-
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dají dětem na Ukrajině. Pro děti a  jejich rodiny 

představuje balíček výraznou materiální pomoc, 

díky které ušetří peníze na jídlo nebo na poplat-

ky za energie či nájem. Pro ty děti, které nežijí 

se svými rodiči, je balíček symbolickým gestem, 

že v  jiné části světa existuje někdo, kdo na ně 

myslí.

Lidé, kteří se chtějí do akce Vánoční balíček za-

pojit, si vyberou své dítko v  databázi s  dětmi 

http://www.darky.jsemvidet.eu/,kde se i  dozví, 

kolik je jim let a  jakou velikost oblečení a obu-

vi mají. Balíček pro jedno dítě by měl obsahovat 

pouze nové věci, a to v hodnotě kolem 1 000 Kč. 

Do balíčku nepatří cukrovinky a jeho hmotnost 

by neměla přesáhnout 4 kilogramy. Balíčky s či-

telnou jmenovkou a zabalené ve smršťovací fo-

lii Charita Zlín shromažďuje v  úterý 3.  prosin-

ce v čase 7:00 – 15:30, či dle domluvy, ale pouze 

na adrese Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín.

Více informací na webu Charity Zlín a u paní Noe-

ly Frolkové, e -mail: pastorace@zlin.charita.cz, tel.: 

731 646 933, případně 603 491 601. Děkujeme, 

že nám pomáháte rozzářit dětská očka. 

Pavla Romaňáková

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LISTOPAD

Aby nevyléčitelně nemocní a umírající 
opouštěli tento svět obklopeni láskyplnou 

péčí a pozorností svých nejbližších.

3. listopadu slaví 60. narozeniny P. Petr Vaculík SDB

     (11. 5. 1990 – 22. 7. 1990)

13. listopadu slaví svátek P. ThDr. Stanislav Glűck

     (po návratu z ciziny od 9. 12. 1993)

Přejeme jim hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha 

svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.

Vzpomeňte na ně ve svých modlitbách.



ohlédnutí

/ 4

V sobotu 28. září proběhl další Děkanátní turnaj ve volejbale a přehazované. Vizovický tým opět potvrdil svoji 
suverenitu a ovládl volejbalovou část turnaje. Připomínáme, že trénujeme každou středu mimo školní prázdniny 
od 20:00 v tělocvičně nové školy. Rádi přivítáme nové posily.

Autobus a několik aut naplnili poutníci z Vizovic, Bratřejova a Jasenné a 28. září vyrazili na pouť na Turzovku na 
Slovensko. Děkujeme všem, kteří tuto akci zorganizovali.

farní zpravodaj / listopad 2019



/ 5 www.farnostvizovice.cz

Letošní říjen byl papežem Františkem vyhlášen Misijním měsícem. Děti se v sobotu 5. října vydaly na Misijní kon-
gres do Kroměříže, kde pro ně byl připraven pestrý program. Mladí z farnosti připravili na pátek 18. října mod-
litební misijní most. Během misijní neděle 20. října byly při mši přiblíženy všechny kontinenty s důrazem na re-
giony, kde jsou lidé odkázáni na pomoc druhých - třeba misionářů. Po mši proběhlo misijní štrúdlování, jehož 
výtěžek je určen právě na misie. 



ANEŽKA ČESKÁ (= ANEŽKA PŘEMYSLOVNA)

    (řeholnice, svátek 13. listopadu)

Anežka, dcera krále Přemysla Otakara  I. a  Kon-

stancie Uherské, dostala své jméno po panně 

a mučednici Anežce Římské (asi 291-301). Kolem 

roku narození české světice se dlouho vedly 

spory, dnes už panuje víceméně shoda, že to byl 

r. 1211. Už ve třech letech byla i se starší sestrou 

Annou poslána na výchovu do cisterciáckého 

kláštera v  polské Třebnici (nedaleko Vratislavi); 

obě byly zasnoubeny synům slezského knížete 

Jindřicha Bradatého a  sv.  Hedviky (+ 1243). 

Anežka se však po třech letech vrátila zpět, 

protože její budoucí choť zemřel. V  Praze ale 

dlouho nepobyla  – poslali ji totiž do premon-

strátského kláštera v Doksanech na Litoměřicku 

(obnoven 1998), sloužícího k  výchově dívek 

ze šlechtických rodin. Setrvala tam asi rok a půl; 

v  osmi letech byla opět zasnoubena se synem 

císaře Fridricha  II. a  ve Vídni se jí jako budoucí 

císařovně mělo dostat náležité výchovy. I z této 

svatby však sešlo, tentokrát pro politické intriky, 

a třebaže dostala ještě další nabídky ke sňatku, 

dokonce i  od samého Fridricha  II., důrazně už 

je odmítla, protože  – po vzoru sv.  Františka 

a  sv.  Kláry z  Assisi  – směřovala k  zasvěcenému 

asketickému životu a  charitativní činnosti. 

Papež Řehoř IX. ji přijal za svou duchovní dceru 

svetec mesíce
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Sedm vizovických farníků se zúčastnilo Vlakové pouti do Lurd ve Francii.
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a  poskytl jí ochranu; bratr a  král Václav  I. jí da-

roval pozemky na Starém Městě; byly to důležité 

momenty nezbytné pro realizaci smělých 

plánů, které měla a na které vynaložila veškeré 

své věno: založit špitál a  františkánské kláštery 

minoritů (tzv. I. řád) a sester klarisek (tzv. II. řád). 

Datum vzniku tohoto podvojného kláštera (dnes 

nazývaného Anežský) neznáme přesně, došlo 

k  němu asi r.  1231 (uvádí se i  r.  1234). Stavbu 

sama řídila a stala se i jeho představenou. Špitál 

založila za pomoci matky a  stala se průkopnicí 

nemocniční péče o  chudé a  nemocné 

na české půdě. Špitální bratrstvo pak bylo r. 1237 

papežskou bulou povýšeno na samostatný 

mužský řád, jediný ryze český (a jediný založený 

ženou), a  to křižovníků s  červenou hvězdou; 

i dnes sídlí na Starém Městě. R. 1233 poslal papež 

Řehoř IX. na Anežčinu žádost do Prahy pět sester 

klarisek. O  rok později Anežka do tohoto řádu 

(založeném 1212) jako první královská dcera 

sama vstoupila, což vyvolalo pozornost v  celé 

Evropě. Papež Řehoř  IX. i  sv.  Klára (s  níž byla 

v písemném kontaktu) nešetřili chválou – Klára 

ji dokonce označila za sestru ze všech nejmilejší. 

Za několik měsíců se pak stala abatyší kláštera, 

pokračovala v  budování klášterního komplexu 

a  zároveň urovnávala spory mezi bratrem Vá-

clavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem II. 

Zemřela 2. 3. 1282, v době těžké pro celé královst-

ví, a byla pohřbena v klášterním kostele, ve 14. 

stol. byly ale její ostatky přestěhovány neznámo 

kam (snad z obav ze záplav a drancování v době 

husitské) a dodnes nebyly nalezeny. O její kanoni-

zaci usilovala už Eliška Přemyslovna i Karel IV., ale 

blahořečena byla až r. 1874 a svatořečena Janem 

Pavlem  II. 12.  11.  1989, těsně před sametovou 

revolucí. Obřadu se už mohlo účastnit i několik 

tisíc věřících z  Československa a  přenášela jej 

i státní televize. V promluvě (pronesené v češtině 

a  dostupné na YouTube) Jan Pavel  II. mj.  řekl: 

„Je příkladem svatosti všem, kteří následují 

Krista; je povzbuzením těm, kdo chtějí žít láskou, 

která se dává úplně a  zcela všem, bez ohledu 

na přehrady rasy, národnosti nebo mentali-

ty. Je nebeskou ochránkyní na naší cestě plné 

překážek – můžeme se k ní tedy obracet s velkou 

důvěrou a nadějí.“ Monografi i o Anežce napsala 

Helena Soukupová a v r. 2015 ji vydalo naklada-

telství Vyšehrad.

Miroslav Jaroščák
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intence listopad
1. Pá 17.30 Slavnost VŠECH SVATÝCH

Za + Annu Humpovou, prarodiče Humpovy a Jurčíkovy, za nemocného 
bratra Svatopluka a za Boží požehnání pro živou rodinu

2. So 17.30 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Za všechny + kněze a farníky, na které nikdo nepamatuje

3. Ne 9.00 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

4. Po 17.30
Za + Bedřicha Kneifela, Marii a Michala Holčákovy a Josefa Pozlovského 
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu

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

8. Pá 17.30 Za + Marii a Aloise Smolkovy, jejich syna Milana a za živou rodinu

9. So 17.30 Svátek POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY

Za + rodiče Esterkovy, + babičku a dědu Esterkovy a za dar zdraví
pro živou rodinu

10. Ne 9.00 Za + Hedviku a Františka Lednické, jejich rodiče a za živou rodinu

11. Po 17.30
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu
pro celou rodinu

14. Čt 17.30 Za + Jaromíra Kaláče, rodiče a za živou rodinu

15. Pá 17.30
Za + syna Martina, prarodiče a za pomoc a ochranu Boží
pro celou živou rodinu

16. So 17.30 Za + Julii Sušilovou a Rudolfa Sedláře a za živou rodinu

17. Ne 9.00
Za + Miloslava Gráce, + syny Oldřicha a Miloslava, rodiče
a za Boží ochranu pro živou rodinu

18. Po 17.30 Za + rodiče Kopečné a za duše v očistci

21. Čt 17.30 Za + Jiřinu a Jana Hábovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci

22. Pá 17.30 Za naše scholy, sbor a všechny muzikanty

23. So 17.30 Za živou a + rodinu Fojtíkovu a Kozubíkovu a za 50 let manželství

24. Ne 9.00 Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Za + Jana Meluzína a Boží požehnání pro celou rodinu

25. Po 17.30
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let společného života
s prosbou o dar zdraví a ochranu pro živou rodinu

28. Čt 17.30
Za + P. Josefa Pekárka, SDB, a všechny živé i zemřelé kněze vizovického

děkanátu

29. Pá 17.30 Za + prarodiče Zemanovy a Pavlišovy

30. So 17.30 Svátek SVATÉHO ONDŘEJE

Za + rodiče, sourozence a za ochranu Boží pro živou rodinu


