
PRINCIPY VYROVNANÉHO ŽIVOTA

Argentinský časopis Clarin se obrátil na papeže 

Františka s  otázkou, zda existuje nějaký návod 

na šťastný život. V  neformálním rozhovoru pa-

pež odpověděl, že takový recept nezná, ale zmí-

nil deset rad či principů, které jsou základem vy-

rovnaného života:

Žij a nechej žít

To je první krok k pokoji a radosti.

Rozdávej se druhým

V životě jsou potřebné dva póly: chvíle usebrání 

i  chvíle, kdy se dáváme druhým. Pokud někdo 

zastaví tento dvojí pohyb, hrozí mu, že se stane 

egoistou. A stojatá voda zahnívá.

Nezapomeň si někdy hrát

Základem zdravé kultury je hra s  dětmi. Je to 

těžké, když rodiče odcházejí do práce brzy ráno 

a vracejí se, když už děti spí. Je to těžké, ale je to 

potřebné.

Žij poklidně

Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako ti-

chá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří 

lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepe-

čuje o své seniory, nemá budoucnost.

Prožívej neděli v rodinném kruhu

Neděle je pro rodinu.

Pomáhej mladým lidem najít práci

Člověk vnímá svou důstojnost, když si na sebe 

dokáže vydělat.

Chraň přírodu

Je potřebné chránit přírodu, ale neděláme to. Je 

to jedna z největších výzev, které jsou před námi.

Rychle zapomínej na křivdy

Potřeba mluvit špatně o  druhých je projevem 

nízkého sebevědomí. Jako by člověk říkal: „Cí-

tím se tak mizerně, že místo toho, abych se po-

zvedl, stáhnu i druhého.“ Zdravé je rychle zapo-

mínat na křivdy.

Respektuj ty, kteří smýšlejí jinak

Můžeme druhé zneklidňovat svým svědectvím, 

abychom tak oba rostli ve vzájemné komunikaci, 

ale to nejhorší, k čemu může dojít, je nábožen-

ský proselytismus, který ustrnul v  pozici: „Mlu-

vím s tebou jen proto, abych tě přesvědčil.“ Kaž-

dý účastník dialogu ať si je vědom své vlastní 

identity. Církev roste díky přitažlivosti, nikoliv 

díky proselytismu.

Aktivně usiluj o mír

Válka ničí. Musíme hlasitě volat po míru. Mohlo 

by se zdát, že mír je pouze klidem. Mír však ni-

kdy není pouhým klidem. Mír je vždycky aktivní.

Požehnané dny prázdninového odpočinku 

vám přeje a vyprošuje P. Vít

úvodník
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SRPEN

návštěva nemocných bude v  pátek 2.  srp-

na dopoledne. Příležitost k adoraci a sv. smíře-

ní pak od 16:00.

ve dnech 3. 8.–10. 8. 2019 se uskuteční letní 

tábor pro děti ve Vidči.

 v  neděli 11.  srpna oslaví naše farnost svá-

tek patrona kostela sv. Vavřince. Mše svatá bude 

v 9:00 a v 15:00. Po odpolední mši sv. bude ná-

sledovat přátelské posezení na orelském hřišti.

ve čtvrtek 15. srpna je slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie. Tato slavnost je zařazena mezi do-

poručené zasvěcené svátky. Z  důvodu dovo-

lené bude mše svatá mimořádně až v 19:30.

ve dnech 22. – 24. srpna se ve Vsetíně usku-

teční multižánrový křesťanský festival UNITED. 

Bližší informace naleznete na www.festivaluni-

ted.cz.

ZÁŘÍ

v neděli 1. září budou při mši svaté dětem 

požehnány školní aktovky. Nezapomeňte si je, 

děti, přinést!
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ČERVENEC 

 návštěva nemocných bude mimořádně 

ve čtvrtek 4.  července dopoledne. Zároveň 

bude v tento den příležitost k adoraci a svátosti 

smíření od 16:00.

 v  pátek 5.  července je slavnost sv.  Cyrila 

a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů 

Moravy. Mše svatá v našem kostele bude v 9:00. 

V Bratřejově bude slavnostní poutní mše svatá 

v 10:30.

v  sobotu 6.  července nebude večerní mše 

svatá, protože prožijeme primiční slavnost. Mši 

sv.  bude v  našem farním kostele v  15:00 slou-

žit novokněz P. Marek Mikulaštík, FSCB. Všichni 

jsou srdečně zváni. P. Marek bude sloužit i ne-

dělní mši svatou v 9:00; následně bude udělo-

vat novokněžské požehnání.

v neděli 21. července bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti.

v neděli 21. července bude slavit farnost Ja-

senná pouť. Mše svatá ke cti sv. Marie Magdalé-

ny začne v 10:30.

ve čtvrtek 25. července v 18:30 bude na faře 

setkání pastorační rady farnosti. 

oznámení

S radostí a s vděčností za kněžské svěcení, které obdržím 
vložením rukou mons. Paola Pezzi v bazilice Santa Maria 
Maggiore v Římě dne 22. června 2019,  
si Vás dovoluji pozvat na 

Primiční mši svatou, 
která se uskuteční 6. července 2019 od 15:00  
v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
Po mši bude následovat pohoštění  
a od 19:00 bude možné přijmout novokněžské požehnání.

Marek Mikuláštík, FSCB 

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, 
v Bohu zůstává a Bůh v něm. (1 Jan 4,16)
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PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče, kteří doposud nepřihlásili své 

děti do výuky náboženství, aby si vyzvedli při-

hlášku pod věží kostela nebo si ji stáhli z farní-

ho webu a vyplněnou ji neprodleně odevzda-

li na faru.

OREL

Děkujeme všem ochot-

ným dobrovolníkům, 

kteří pomohli s organi-

zací letošních Her bez hranic, a také všem, kte-

ří se nezalekli nepříznivého počasí a Her se zú-

častnili, a věnovali tak kousek času své rodině.
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Prázdniny jsou časem odpočinku a dovolených, 

jsou příležitostí k načerpání nových tělesných, 

duševních i  duchovních sil. Vydejte se proto 

s námi načerpat tyto síly k Panně Marii na Sva-

tý Hostýn, kde 24. a 25. srpna proběhne orel-

ská pouť. Rádi bychom se na ni po několika le-

tech opět vydali pěšky buď z Vizovic či z Tesáku. 

Na Svatém Hostýně je možné objednat si uby-

tování přes ústředí Orla. Více informací podá 

Z. Adamuška nebo A. Doležalová.

Srdečně zveme nové děti s jejich rodiči na spo-

lečné scházení se a  cvičení v  Orlíčku v  dal-

ším školním roce. Oddíl cvičení rodičů s dětmi 

- Orlíček se bude scházet ve dvou skupinkách: 

Orlíček (děti 1-3  roky) a  Orlíček předškoláček 

(děti 3-6 let). Zájemci, prosím, kontaktujte Alž-

bětu Doležalovou (alz.dolezalova@seznam.cz), 

abychom mohli určit den cvičení, který bude 

vyhovovat většině.

Nový školní rok zahájíme opět tradičně poutí 

na Provodov 7. 9. Mše svatá zde bude slouže-

na v 11 hodin.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE 

NA MĚSÍC ČERVENEC

Aby na přímluvu svatého Joachyma 

a Anny měli mladí lidé odvahu vstupovat 

do manželství a vychovávat děti.

NA MĚSÍC SRPEN

Aby čas odpočinku byl také časem pro 

obnovu důvěrného vztahu k Bohu v 

osobní i společné rodinné modlitbě.
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ohlédnutí

Obě naše scholy v poslední době reprezentovaly farnost Vizovice hned na dvou akcích – Děkanátním 
setkání schol na Provodově a na Cantate v Luhačovicích. 

1. 7. slaví 46. narozeniny P. Ing. Mgr. Radek Maláč

15. 7. slaví svátek a P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina 

     (1. 7. 2009 – 30. 6. 2016)

25. 6. slaví 53. narozeniny otec pomocný biskup 

     Mons. Josef Nuzík

9. 8. slaví 44. narozeniny  P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina 

     (1.7.2009 – 30.6.2016)

29. 8. slaví své 71. narozeniny Mons. Jan Graubner 

    (1982 – 1990) 

Všem přejeme hodně Božího požehnání, milostí, darů Ducha

svatého, ochranu Panny Marie a také přímluvu jejich patronů.

Vzpomeňme na ně ve svých modlitbách.

vzpomínáme
14. července  2012  zemřel  Mons. Jan Kutáč(2006 - 2012). 

      Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.
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IGNÁC Z LOYOLY (zakladatel Tovaryšstva

     Ježíšova, kněz, teolog, mystik, 

     svátek 31. července)

Spolu s Terezou z Avily a Janem od Kříže patří 

k  nejdůležitějším osobnostem španělského 

katolicismu a mystiky období raného novověku. 

Narodil se r.  1491 v  urozené rodině na zámku 

Loyola v  Baskicku jako nejmladší z  třinácti 

dětí. Obdivovatel rytířských románů prošel 

v mládí vojenským výcvikem a účastnil se bojů 

proti Francouzům, ale při obléhání Pamplony 

(1521) mu dělová koule vážně poranila nohu. 

Prošel několikaměsíčním utrpením, kdy se mu 

pokoušeli opakovaně dát zlomené kosti dohro-

mady, ale jen s  částečným úspěchem, a  tak 

zbytek života kulhal. V  rekonvalescenci trávil 

čas čtením; v nemocnici se mu do rukou dos-

taly náboženské knihy (zvláště na něj zapůsobil 

Život Krista od Ludolfa Saského), následovala 

náboženská konverze a  rozhodnutí zasvětit 

život křesťanské službě. Kromě opakovaných 

vidění Panny Marie s  Dítětem Ježíšem jeho 

duchovní formaci výrazně napomohl rok 

strávený v  Manrese (v  Katalánsku) v  samotě, 

naplněný pokorou, pokáním, intenzivní mod-

litbou a  častým setkáváním s  Kristem ve svá-

tostech přijímání i  smíření. Zmiňovaná vidění 

byla tak silná, že dřívější záliba ve světských 

radostech se změnila v  odpor, a  jak uvádí 

ve Vlastním životopise, Bůh mu dal taková os-

vícení a zjevení o  tajemství Nejsvětější Trojice, 

o  Kristově přítomnosti v  eucharistii a  o  Panně 

Marii, že i kdyby neměl Písmo svaté, jež těmto 

svetec mesíce

Neděle 23. 6. byla v naší farnosti adoračním dnem. Zároveň jsme slavili slavnost Těla a Krve Páně. 
U oltářů umístěných u orlovny a bočního vchodu kostela jsme se modlili za rodiny farnosti a město 
Vizovice. V tento den jsme si také připomněli 217. výročí posvěcení našeho kostela. 



/ 6farní zpravodaj / červenec / srpen 2019

Farní zpravodaj, ročník XVIII, číslo 7/8, červenec / srpen 2019. Pro vnitřní potřebu vydává jedenáct-

krát 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 

zářijového čísla je 18. srpna 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.

pravdám učí, byl by za ně schopen položit 

život jen na základě toho, co viděl. A nejen to. 

Božím působením byl schopen proniknout 

do duchovních záležitostí a Božích záměrů tak 

nečekaně a na takovém stupni, že se mu zdálo, 

jako kdyby byl zcela novým člověkem s  jiným 

intelektem. V  Manrese získal inspiraci pro svá 

slavná Duchovní cvičení i  založení nového 

řádu. R. 1523 se vydal na pouť do Jeruzaléma. 

Posvátná místa ho uchvátila, chtěl i  zůstat, 

ale poutníci tam příliš vítáni nebyli; proto se 

vrátil a rozhodl se doplnit si vzdělání. Studoval 

nejdříve v Barceloně a Salamance, pak fi lozofi i 

v Paříži; studia dokončil r. 1534. To už měl kolem 

sebe skupinu šesti druhů, také studentů, mezi 

nimi Františka Xaverského (1506-1552) a Petra 

Fabera (1506-1546). Přihlásili se k  chudobě, 

čistotě a  službě církve; to byl zárodek 

pozdějšího Tovaryšstva. O  tři roky později se 

sešli v Benátkách s úmyslem cestovat do Svaté 

země, ale probíhající válka jim zhatila plány. Ro-

zhodli se tedy pro kněžství, byli vysvěceni a své 

služby nabídli papeži Pavlovi III. Ten r. 1540 sch-

válil novou kongregaci, Tovaryšstvo Ježíšovo, 

jejíž členové měli bránit katolickou víru, 

vzdělávat mladé, kázat mezi nevěřícími a  být 

připraveni pomáhat papeži v jakémkoliv úkolu 

kdekoli a kdykoli (heslo Vše pro slávu boží). Ig-

nác se stal prvním představeným (generálem) 

Tovaryšstva; do své smrti r.  1556 žil v  Římě 

a své síly a energii věnoval práci pro řád. Jeho 

význam pro církev potvrdilo už 17. století - bla-

hoslaven byl r. 1609, kanonizován krátce nato, 

r. 1622. Řád rostl a šířil se, a přestože zažil ob-

dobí, kdy byl zrušen (1773-1814), s počtem asi 

19 000 členů zůstává po karmelitánech druhým 

největším katolickým řádem vůbec. Vyváženou 

práci o působení jezuitského řádu u nás vydala 

I. Čornejová (Tovaryšstvo Ježíšovo, 1995). Re-

fugium vydalo r. 2005 světcovo Souborné dílo, 

monografi i o  něm napsala M. Kyralová (Zvon 

1992), ČT uvedla Ignácův medailon v  pořadu 

Světci a  svědci (dostupné v  archivu ČT); exis-

tuje i  hraný fi lm (Ignác z  Loyoly, 2016). Igná-

covu představu o poslání křesťana na zemi asi 

nejlépe shrnují jeho slova v Kancionále (2003, 

str. 22-23): „Věčné slovo, jednorozený Synu Boží, 

nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě 

sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme 

a  nepočítáme, ať bojujeme a  nedbáme ran, 

ať pracujeme a  nehledáme odpočinek, ať se 

obětujeme a  nečekáme jinou odměnu kromě 

vědomí, že jsme splnili tvou vůli.“

Miroslav Jaroščák
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1. Po 17.30 Za našeho papeže Františka

4. Čt 17.30 Volné

5. Pá 9.00
SLAVNOST SVATÉHO CYRILA A METODĚJE

Za farníky a za živé i + členy společenství živého růžence

6. So 15.00

PRIMICE Mgr. Ing. Marka Mikulaštíka

Na poděkování za dar kněžství s prosbou o Boží požehnání

dary Ducha Svatého pro službu Pánu i lidem

7. Ne 9.00
Za + rodiče Jarmilu a Josefa Žůrkovy, staříčky z obou stran

a za duše v očistci

8. Po 17.30
Na poděkování za 30 let života a za živou i + rodinu Ševčíkovu, 

Žabkovu, Vyoralovu a Krajčovu

11. Čt 17.30 Volné

12. Pá 17.30 Za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

13. So 17.30
Za + Ludmilu a Jana Holíkovy, ostatní + členy rodiny

a za nenarozené děti

14. Ne 9.00 Za + Mons. Jana Kutáče

15. Po 17.30
Na poděkování Pánu Bohu za všechny přijaté milosti s prosbou

o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

18. Čt 17.30
Za + Annu a Josefa Drábkovy, zetě Jaroslava a Emanuela 

a za živou rodinu

19. Pá 17.30 Za + manžela, jeho rodiče, švagrovou Vlastu a za duše v očistci

20. So 17.30
Za + Ludmilu a Františka Hábovy a Boží požehnání

pro celou rodinu

21. Ne 9.00 Za + dárce, kteří v minulosti odkázali farnostem své majetky

22. Po 17.30 Za živou a + rodinu Zajícovu, Johnovu a za duše v očistci

25. Čt 17.30 Na poděkování za dar života s prosbou o ochranu Panny Marie

26. Pá 17.30
Za živou a + rodinu Daňkovu a Červenkovu s prosbou

o Boží požehnání

27. So 17.30 Na poděkování za dar manželství

28. Ne 9.00
Za novomanžele Štachovy s prosbou o Boží požehnání

pro rodinu Štachovu a Frankovu

29. Po 17.30 Za živou a + rodinu Kořenkovu a Konvalinovu



1. Čt 17.30 Za + manžele Chromé a Boží požehnání pro celou rodinu

2. Pá 17.30 Volné

3. So 17.30
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a za ochranu Panny Marie

pro živou rodinu

4. Ne 9.00 Za + dárce, kteří v minulosti odkázali farnostem své majetky

5. Po 17.30
Za + Ludmilu a Františka Kulíškovy, rodiče, sourozence z obou stran, 

živou rodinu a za duše v očistci

8. Čt 17.30
Za + rodiče Zdenku a Františka Jiříčkovy, syna Tomáše s prosbou

o Boží pomoc pro živou rodinu

9. Pá 17.30
Za nemocnou maminku, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

pro její rodiny

10. So 17.30
SVÁTEK SVATÉHO VAVŘINCE

Za rodinu Folkovu, Kleslovu a Slámovu

Vnější oslava svátku sv. Vavřince - patrona našeho kostela

11. Ne
9.00 Za živé a + kněze, kteří se narodili a sloužili v naší farnosti

15.00 Za farníky a poutníky

12. Po 17.30 Mše svatá nebude sloužena

15. Čt 19.30
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Za živé i + členy společenství živého růžence

16. Pá 17.30 Mše svatá nebude sloužena

17. So 17.30 Mše svatá nebude sloužena

18. Ne 9.00
Za + manžele Janečkovy, rodiče z obou stran a za Boží ochranu

pro živou rodinu

19. Po 17.30 Mše svatá nebude sloužena

22. Čt 17.30 Mše svatá nebude sloužena

23. Pá 17.30 Mše svatá nebude sloužena

24. So 17.30
Za + Olgu a Aloise Patákovy, jejich dceru Radku

a za celou živou i + rodinu

25. Ne 9.00 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za 60 let manželství

26. Po 17.30 Za + Magdu Lednickou, její rodiče a za živou rodinu

29. Čt 17.30 Za + Jarmilu a Františka Meluzínovy, rodiče a za živou rodinu

30. Pá 17.30
Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro manžele

a jejich rodiny

31. So 17.30 Za + Františku a Karla Kunderovy, živou rodinu a za duše v očistci

intence srpen


