
PŘIJÍT K SOBĚ
Na vrcholcích hor bývá většinou postavený 
kříž. Turisté se u něho rádi vyfotí, pošlou zprávu 
o  zdolání vrcholu svým známým a  možná se 
na chvilku zasní a zamyslí nad krásou světa. Ně-
kdo popřemýšlí, zda se ke kříži neváže nějaká 
smutná nebo naopak radostná událost. Někdo 
se v tichu pomodlí.

Když jsem během prázdnin u  jednoho tako-
vého kříže stál, zkusil jsem sepnout ruce a po-
děkovat Bohu za všechno dobré, čím mě obda-
roval. Podíval jsem se přitom na sepnuté ruce 
a  uvažoval nad tím, proč toto gesto při mod-
litbě dělám.
Kdo se chce modlit, musí napřed „přijít k sobě“, 
a to vyžaduje klid. Ruce jsou symbolem lidské 
práce a  tím i  našeho neklidu, který nás honí 
a  žene od rána do večera. Jako by ty ruce ří-

kaly: „Jsme složeny.“ Ať mlčí shon všedního dne, 
který rozptyluje; já chci své myšlenky sebrat 
a přijít k sobě…
Složené ruce chtějí ještě něco přinést. Při kněž-
ském svěcení klečí kněží před biskupem a vklá-
dají své složené ruce do jeho rukou. Slibují mu 
přitom úctu a  poslušnost. Podobně to dělali 
ve středověku leníci před svým lenním pánem.

Stejným způsobem vkládáme také my složené 
ruce do rukou Božích – na znamení úcty a od-
danosti. Chceme tím říct: Pane, jsem ti k  služ-
bám, já vkládám svou vůli a svůj osud do tvých 
rukou.
Ať už nás čekají perné dny nebo chvíle od-
počinku, nebojme se v  jakémkoli okamžiku 
a na jakémkoli místě sepnout ruce k modlitbě.
Dětem i  dospělým přeji požehnané a  dobrem 
naplněné dny školního roku.                           P. Vít
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úvodník



CENTRUM PRO RODINU
     VIZOVICE
V  novém školním roce 2020-21 
nabízíme opět otevřenou hernu, 
Klub maminek, tvořivou dílničku a bazárky.
Herna pro maminky s  dětmi bude v  tomto 
šk. roce – v pracovní dny otevřena (pokud si-
tuace kolem koronaviru dovolí) v  pondělí 
15-17, ve středu 9-11 a 15-17 hodin. Vstup je 
bezplatný. Začínáme 7. září.
Klub maminek se poprvé sejde ve čtvrtek 
17. září v době 9-11h a pak dále každý čtvrtek 
v  měsíci v  herně, popř.  prostorách Komunit-
ního centra Vizovice. Vstup je bezplatný. Více 
info vždy na plakátku nebo na Fb. Zveme ma-
minky na společné tvoření, besedy, zpívání 
a cvičení s dětmi.
Tvořivá dílnička je určena pro děti předškol-
ního a mladšího školního věku. Vyrábíme z růz-
ných materiálů (přírodnin, papíru, látky), po-
užíváme různé techniky pro vytváření našich 
výrobků. Vyrábění střídáme s vařením a peče-
ním jednoduchých receptů. Začínáme 23. září 
v 15:30-16:30. Cena za pololetí je 200 Kč / dítě. 
Přihlášku najdete na webu Centra pro rodinu 
Vizovice z.s. (po dohodě je možné na kroužek 
děti vyzvedávat v dužině).
Vždy ve středu v 8:30 se v Komunitním cen-
tru schází seniorky k Modlitbě matek.

OREL
V  sobotu 5.  září srdeč-
ně zveme všechny rodiny 
na župní pouť dětí, mládeže a rodin na za-
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ZÁŘÍ
 ve čtvrtek 3.  září po večerní mši svaté 

v  18:15 bude v  Komunitním centru modlitba 
nad Písmem svatým – Lectio divina.
 na první pátek 4.  září bude příležitost

ke svátosti smíření od 16  hodin. Dopoledne 
navštíví o. Vít nemocné.
ve čtvrtek 10. září v 18:15 bude na faře se-

tkání pastorační rady farnosti.
v pátek 11. září v 19:30 se v kostele koná 

koncert Vizovického zámeckého kulturní-
ho léta Aloise Háby Labyrint světa a ráj srdce. 
Hudbu Petra Ebena a texty J. A. Komenského 
přednesou varhanice Irena Chřibková a recitá-
tor Marek Eben.
v neděli 20. září se uskuteční od 17:00 ve-

čer chval. Pozvání přijaly Chvály Slavičín. Všich-
ni jste srdečně zváni.
 v  neděli 20.  září bude pravidelná sbírka

na opravy farního kostela.
v pondělí 28. září bude slavnost sv. Václava, 

mučedníka, hlavního patrona českého národa 
- doporučený svátek - mše sv. bude v 9:00.
poslední víkend v září, tj. 25. – 27. 9. 2020, 

se uskuteční Triduum Modliteb matek, vždy 
po mši svaté. Doporučené texty k Triduu jsou 
pátek: Exodus 12,15–17, sobota: List Židům 
10,11–18, neděle: Skutky 13,16-23.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Blíží se začátek nového školního roku a s ním 
i  možnost přihlásit dítě do náboženství. Po-
kud jste tak ještě neučinili, přihláška je ke 
stažení na internetových stránkách farnosti. 
Odevzdejte ji prosím co nejdříve do schránky 
na faře. Rozvrh hodin náboženství bude k dis-
pozici během prvního školního týdne na ná-
stěnce pro děti pod věží kostela.

oznámení

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO
RŮŽENCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Aby se učitelé, studenti, žáci a zaměstnanci 
škol snažili v nastávajícím školním roce vnášet 
prvky křesťanské kultury do svého prostředí.



hájení školního roku k  Panně Marii Provo-
dovské. Sejdeme se ve 12:00 u sochy sv. Fran-
tiška Saleského pod Maleniskem a  odtud se 
vydáme pěšky. Ve 13:30 bude v  kostele Pan-
ny Marie Sněžné sloužena mše sv., po ní 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 školního 
roku! Pokud byste se chtěli přidat ke společ-
nému putování, můžete se přihlásit u Alžběty 
Doležalové.

Od září budeme v  Orle opět pokračovat 
v našich pravidelných aktivitách:

Tréninky fl orbalu pro všechny generace
Od pondělí 7. září začínáme s fl orbalovými tré-
ninky, které budou probíhat následovně:

Čas a  místo tréninků fl orbalové příprav-
ky bude upřesněno  – sledujte informace 
na webu a Facebooku. V novém školním roce 
nás budou reprezentovat v Orelské fl orbalové 
lize týmy mladších žáků, dorostenců (společný 
tým se staršími žáky), juniorů a  mužů. Přihlá-
šení pro nové zájemce o fl orbal bude probíhat 
vždy na prvních trénincích dané kategorie až 
do vyčerpání kapacity.

Cvičení rodičů s  dětmi - Orlíček se bude 
scházet ve dvou skupinách:
1) Orlíček- děti ve věku 1 – 3 let se svými ro-
diči – každou středu od 9 hod. na orlovně. 
Pomocí písniček a  říkanek se zde děti učí zá-
kladním pohybovým dovednostem, pomo-
cí netradičních pomůcek procvičují jemnou 
motoriku. Nechybí překážková dráha a cviče-
ní s padákem.
2) Orlíček předškoláček  – děti ve věku 
3 – 6  let se svými rodiči  – úterý od 16:15 
na orlovně. Náplní setkání je vždy rozběhá-
ní formou honičky, rozcvička a poté pohybové 
a míčové hry inspirované biblickými příběhy.
Zájemci o  cvičení v  Orlíčku se mohou 
co nejdříve přihlásit Alžbětě Doležalové 
(alz.dolezalova@seznam.cz, 607 720 109). 
Kapacita skupinek je omezena. Těšíme se 

na setkání se všemi dětmi a  jejich rodiči, rádi 
mezi sebou uvítáme nové kamarády! Cvičit 
začínáme v týdnu od 7. září!

Nový sportovní kroužek pro děvčata
Zveme všechna děvčata z 1. – 5. třídy, která se 
ráda hýbou, do sportovního kroužku, jehož 
náplní budou různé míčové hry, zdravotní cvi-
ky, ale třeba i běh a procházky. Pokud by byl 
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Tréninky fl orbalu od 7. září 2020

Kategorie Den a čas Místo Trenér Kapacita Roční
poplatek

Přípravka
2012 a mladší

Středa
čas bude 
upřesněn

Bude upřesněno Ondřej Žůrek
Marek Špaňhel 15 300 Kč

Mladší žáci
2008 - 2011

Středa
15:50 – 17:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola) Ondřej Štach 20 500 Kč

Starší žáci
2006 - 2007
Dorostenci
2004 - 2005

Pondělí
17:50 – 19:30

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola) Filip Vaculík 20 600 Kč

Mužská kategorie
(junioři, muži)
2003 a starší

Pondělí
19:30 – 21:00

tělocvična ZŠ Vizovice
(Nová škola) Jiří Oborský 20 650 Kč
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zájem, může být kroužek rozšířen i pro děvča-
ta z 2. stupně ZŠ. Den a místo konání kroužku 
bude upřesněno. Více informací poskytne Mi-
chaela Oškerová.

Střelecký kroužek
Od 17. září každý čtvrtek v době 16 - 17:20 
bude probíhat střelecký kroužek určený dě-
tem od 3. do 9. třídy. Více informací získáte u 
Zdeňka Adamušky

Herna stolního tenisu na orlovně
Nabízíme dětem možnost přijít si na orlov-
nu zahrát stolní tenis před páteční mší svatou 
v  době od 16:15 do 17:15. Pálky i  míčky jsou 
zajištěny, s sebou si vezměte obuv na přezutí. 
V měsíci září bude herna otevřena 11. a 25. 9.

Volejbal
Od 9. září hrajeme opět v tělocvičně ZŠ Vizovi-
ce (Nová škola). Těšíme se na vás každou stře-
du od 20 hodin. Cena: pracující 50 Kč, studen-
ti 30 Kč. Rádi mezi sebou uvítáme nové posily.

V sobotu 26. 9. od 14 do 16 hodin se na or-
lovně uskuteční Hry bez hranic, zábavné 
odpoledne plné netradičních disciplín pro 
pobavení celé rodiny. Srdečně na ně zveme 
všechny děti s jejich rodiči. Zároveň prosíme 
ochotné dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat 
svůj čas druhým a mohli na stanovištích zadá-
vat úkoly, aby se co nejdříve přihlásili Alžbětě 
Doležalové. 

Oslava 30 let jednoty Orla ve Vizovicích
Před třiceti lety 28.  9.  1990 byla z  podnětu 
manželů Anny a  Ladislava Lednických obno-
vena činnost naší orelské jednoty. Tuto udá-
lost si chceme připomenout v sobotu 26. a ne-
děli 27. září 2020.

V neděli 27. 9. pak při mši svaté poděkujeme 
Pánu Bohu za 30  let 
od obnovení činnosti 
naší orelské jednoty.

Orelská pouť na Hostýně.
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PRÁZDNINOVÉ DNY V CPR VIZOVICE
I v letošním roce proběhly Prázdninové dny 
pro děti – příměstský tábor. Letos kvůli ome-
zeným podmínkám (koronaviru) jsme neces-
tovali a zůstávali jsme v našem městě. Přesto 
se nám podařilo podniknout vesmírnou dob-
rodružnou výpravu, jelikož byla unesena naše 
ministryně dobrých vztahů. Díky její prozíra-
vosti – nechávala nám na jednotlivých pla-
netách (zpívající, ekoplanetě..) indicie – jsme 

měli stopu, kde ji její únosce ukrýval. Nakonec 
jsme se na planetě bojovníků naučili se zápo-
ráky bojovat a porazili je. Ministryně byla osvo-
bozena. Moc jsme si to užili. Některé děti chtě-
ly mít prázdninové dny celý zbytek prázdnin. 
A to je myslím největší ocenění práce Alenky, 
Míši, Marka, Verči, Lukyho, Andrejky, Madlenky 
a Petra. Díky skvělým vedoucím se děti i já tě-
šíme na příští rok. 

H. Radoňová

2. září slaví 85. 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.

ohlédnutí
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VINCENC Z PAULY
(zakladatel řádu, patron charitativních zaří-
zení, sirotčinců a nemocnic, svátek 27. září)

Vincenc, zakladatel organizované charity, se 
narodil r.  1581 na jihozápadě Francie v  chu-
dé rolnické rodině. Chlapec se rozhodl pro 
kněžství, v čemž ho podporovali i rodiče. Důvod 
byl praktický  – umožňovalo člověku z  nižších 
společenských vrstev hmotné zabezpečení. 
Po studiích na univerzitě v Toulouse byl už v 19 
letech vysvěcen na kněze a nějakou dobu ces-
toval (na jedné z  cest byl údajně zajat piráty 
a žil jako vězeň či otrok dva roky). R. 1608 přišel 
do Paříže, působil jako kaplan u dvora, v míst-

ních farnostech i v aristokratické rodině a jeho 
pohled na kněžství se postupně měnil. Přestalo 
být prostředkem k budování kariéry a – jak uvádí 
L. Mezzadri – začal si uvědomovat, že eucharis-
tie není jen krásný obřad; kněz „je muž, který 
má rozdat sám sebe“ a  při mši je „obětníkem 
i obětí“. Na cestách po Francii poznával, v  jaké 
hmotné i duchovní bídě někteří lidé žili. Zájem 
o  bohoslužby a  svátosti klesal a  bez reforem 
byla situace neudržitelná; Vincenc se proto 
rozhodl aktivně do tohoto procesu vstoupit 
a  zasvětit život službě chudým. Inicioval vznik 
prvních charitativních laických ženských spolků 
křesťanské lásky, organizoval materiální i  du-
chovní pomoc potřebným, zakládal nemoc-

svetec mesíce

Poutní mši svatou 9. 8. 2020 slavil novokněz Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty.
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nice, duchovně pečoval o  kláštery, přičemž 
se inspiroval zejména dílem sv.  Františka 
Saleského a sv. Jany de Chantal. R. 1625 stál na 
počátku kněžské misijní kongregace nazvané 
podle místa vzniku  – kostel sv.  Lazara  – laza-
risté (dnes nazýváni též pauláni či vincentini/

vincenciáni). Usilovali především o hlásání víry 
na venkově, mezi chudými a vězni (např. galej-
níky) a  o  lepší vzdělání a  formaci kněží. 
R. 1633 založil s pomocí sv. Louisy de Marillac 
Společnost dcer křesťanské lásky (vincentky); 
sestry v  něm žily bez klauzury a  měly sloužit 
chudým, starým a opuštěným. Až do své smrti 
r.  1660 pak promýšlí, zdokonaluje a  rozšiřuje 
své misijní dílo. Blahořečen byl r.  1729, kano-
nizován v  r.  1737. Lazaristé i  vincentky působí 
v řadě zemí světa včetně ČR a  inspirovali další 
kongregace a organizace. Když uvažuje L. Mez-
zadri o Vincencově osobnosti, zdůrazňuje jeho 
ctnosti  – prostotu, mírnost, umrtvování, horli-

vost pro duše a  především pokoru, vnímanou 
nejen jako snahu něčeho se vyvarovat, ale usi-
lující o zbavení se vlastního sobectví. Pokora je 
totiž „mízou všech ctností a pramen všeho do-
bra“. Vrcholem křesťanského života je pro Vin-
cence plnění boží vůle, tvořící spolu s pokorou 
nosníky oblouku, jehož svorníkem je křesťanská 
láska k  Bohu a  k  bližnímu, které ale Vincenc 
neodděluje: „Milujme Boha, bratři, (…) ale mi-
lujme ho také silou svých paží a potem z vlast-
ního čela (…). Mnozí (…) se spokojí se sladkými 
rozhovory, které s  Bohem na modlitbách ve-
dou, avšak když mají pro Pána Boha pracovat, 
(…) trpět, umrtvovat se, učit chudé, hledat 
ztracenou ovci, radovat se, když se jim něčeho 
nedostává či mají přijmout nemoc (…) – náhle 
nejsou ničeho takového schopni, nedostává 
se jim odvahy.“ Nešlo tedy o  teoretickou spiri-
tualitu, ale jak Mezzadri zdůrazňuje, o spiritua-
litu zrozenou z dvojjediné zkušenosti s Kristem 
a  chudými čili o  mystické nacházení Krista 
v  chudých. Cituje přitom Vincencova slova: 
„Bůh miluje chudé – a proto miluje ty, kdo mi-
lují chudé. Když někdo hodně miluje, cítí lásku 
i  k  přátelům a  služebníkům milovaného… 
Máme tedy naději, že Bůh, který miluje chudé, 
bude milovat i  nás… Věnujme se tedy horlivě 
službě chudým, vyhledávejme ty nejubožejší 
a  nejopuštěnější, uznejme před Bohem, že 
právě oni jsou našimi pány (…).“ Z  českých 
překladů myšlenek sv.  Vincence připomeňme 
alespoň Povzbuzení k  milosti (2008) a  prá-
ci o  jeho životě a  díle od W. Hünermanna 
(1997); obě vydala Matice cyrilometodějská 
v Olomouci.

Miroslav Jaroščák

Farní zpravodaj, ročník IX, číslo 9, září  2020. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáctkrát ročně 
Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého náměstí 365, 763 12 Vizovice, telefon: 734 435 431, email: 
favizovice@ado.cz, web: www.farnostvizovice.cz. Redakční rada: P.  Vít Hlavica, Mgr.  Eliška Kořenková, 
PhDr.  Miroslav Jaroščák. Podněty, příspěvky a  informace lze odevzdávat na faře ve Vizovicích. Uzávěrka 
říjnového čísla je 16. září 2020. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.



intence zárí

3. Čt 17.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní, + Marii Meluzínovou
a za živou rodinu

4. Pá 17.30 Za + Jana Jarušku, + rodinu Gáborovu a za dar zdraví
pro živou rodinu Gáborovu

5. So 17.30 Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

6. Ne 9.00 Za + Veronu Hábovou k 3. výročí úmrtí, manžela Jaroslava,
syna Milana, rodiče Vysoudilovy a za živou rodinu

7. Po 17.30 Za živou a + rodinu Maláčovu a Nejezchlebovu, Boží požehnání 
a za ochranu Panny Marie

10. Čt 17.30 Za + Vlastu a Antonína Hlavenkovy, rodiče, sourozence,
Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci

11. Pá 17.30 Za živou a + rodinu Burgetovu

12. So 17.30 Za + Ludmilu a Jindřicha Fojtíkovy, dceru Zdenu, sourozence
a za živou rodinu

13. Ne 9.00 Za + Ludmilu a Františka Batrlovy, syna Františka
a za živou i + rodinu

14. Po 17.30
Svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Za živou a + rodinu Žůrkovu, Mlýnkovu a Kovářovu

17. Čt 17.30 Za + Jiřího Hanulíka, Ladislava Mikulčíka a za živou rodinu

18. Pá 17.30 Za + rodiče Hnátkovy, Tomáše Hábu, Miloše Kosinu
a za živou rodinu

19. So 17.30 Za + Marii a Josefa Hábovy, dceru Karlu Řezníčkovou, zetě,
rodiče a za živou rodinu

20. Ne 9.00 Na poděkování za 70 let života a za živou rodinu

21. Po 17.30
Svátek SVATÉHO MATOUŠE
Za + rodiče Ulrychovy a Boží požehnání pro rodinu Ulrychovu
a Klimperovu

24. Čt 17.30 Za + Jaroslava Fojtíka, rodiče, sourozence a za živou rodinu

25. Pá 17.30 Za živou a + rodinu Pritchardovu, Kotyzovu a za duše v očistci

26. So 17.30 Za živou a + rodinu Angelovičovu, Švachovu a za duše v očistci

27. Ne 9.00 Za živé a + členy Orelské jednoty Vizovice při příležitosti
30. výročí obnovení činnosti

28. Po 9.00
Slavnost SVATÉHO VÁCLAVA
Za + Bohumila a Václava Nesvadbovy, Aloise Rosíka,
Cecílii Březíkovou a za zdraví pro celou rodinu


