
úvodník

ČAS ADVENTNÍ, ČAS ČEKÁNÍ

Jsou před námi čtyři adventní neděle. První 

neděle je věnována druhému příchodu Krista 

na konci času. Druhou a třetí neděli se připo-

míná vystoupení Jana Křtitele a jeho burcující 

zvěst k pokání a obrácení srdce. Čtvrtá neděle 

je věnována P. Marii, která je hlavní postavou 

adventu. Církev se od ní učí, jak očekávat Krista.

Zdá se mi důležité, abychom si zvláště v dnešní 

době nenechali advent ukrást. Zní to možná 

zvláštně, ale kdyby se Panna Maria starala jen 

o práci, jídlo, oblečení a zábavu, neměla by čas 

ponořit se do ticha. Bůh by ji pak nemohl oslo-

vit a darovat jí svého Syna.

Boží dítě v jejím životě rostlo. Život se nedá 

uspěchat. Boží království není jako instantní 

polévka, kterou zalijeme horkou vodou, zamí-

cháme a sníme. Boží království není ve spěchu 

koupená kniha, kterou narychlo prolistujeme 

a pyšníme se tím, že jsme ji zdolali. Čekání má 

svůj půvab, protože si člověk může přítomný 

okamžik s Bohem prožít. Zvykli jsme si užívat, 

ale neumíme nic prožívat. Užijeme si spoustu 

věcí, ale neprožijeme žádný vztah – ani k Bohu, 

ani k člověku. Pak jsme nebezpečně prázdní 

a nešťastní. Všechno stihneme a přitom všech-

no promarníme. 

Nezáleží na tom, kolik toho děláme, nýbrž 

na tom, kolik lásky, kolik opravdovosti a kolik víry 

vkládáme do svého jednání. (sv. Matka Tereza) 

Požehnané dny adventního čekání a radost 

z narození Krista přeji všem farníkům.

P. Vít Hlavica

prosinec A. D. 2018
ročník XVII, číslo 12

leden A. D. 2019
ročník XVIII, číslo 1
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PROSINEC 2018 

 v sobotu 1. prosince se od 14.00 zapisují 

na faře intence – úmysly mší sv. na první polo-

letí 2019.

v sobotu 1. prosince jsou všichni mladí z dě-

kanátu Vizovice zváni na Církevní Silvestr, který 

se uskuteční od 18.00 v sále Komunitního cen-

tra Vizovice.

v neděli 2. prosince vstoupíme do nového 

církevního roku. V tomto roce budeme v neděli 

číst texty dle liturgického roku C. 

čtvrtek 6.  prosince je v  naší diecézi dnem 

modliteb za kněžská povolání. Pamatujme 

na tento úmysl ve svých modlitbách. 

na první pátek 7. prosince bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření od 16 hodin. 

v pátek 7. prosince zveme děti na setkání se 

svatým Mikulášem. V 17:30 roráty + mše svatá 

a po ní nebeská návštěva.

 v neděli 9.  prosince vás srdečně zveme 

na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem, kte-

ré se uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vizovi-

cích v 15 hodin. Koncert připravila ZUŠ Zlín, po-

bočka Vizovice, ve spolupráci s CPR Vizovice.

v sobotu 15. prosince zveme všechny farní-

ky na adventní duchovní obnovu s Mons. Vojtě-

chem Šímou, která bude probíhat v sále Komu-

nitního centra ve Vizovicích. Začátek v 9 hodin. 

Duchovní obnovu ukončíme v 14.30  hodin mší 

svatou v  kostele. Pro zájemce bude připraven 

i  oběd za 80 Kč. Zájemce prosíme o přihlášení 

na mailu CPR Vizovice. 

v neděli 16. prosince bude pravidelná sbír-

ka na potřeby farnosti. 

v úterý 18. prosince bude od 17.00 brigáda 

– vánoční úklid kostela. Zveme všechny ochot-

né pomocníky.

příležitost k předvánoční sv. smíření bude 

v pátek 21. prosince od 16 do 17.30 a v nedě-

li 23. prosince od 16 do 17.30 (i cizí zpovědník).

v úterý 26. prosince jste v 16  hodin zváni na 

tradiční vánoční koncert VIZOVSKÉHO JURÁŠE 

v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích. 

v neděli 30. prosince o svátku Svaté Rodi-

ny se bude konat při mši svaté obnova manžel-

ského slibu. 

v neděli 30. prosince na svátek Svaté Rodi-

ny připravují děti krátkou vánoční scénku, kte-

rou uvedou v kostele po mši sv.

v pondělí 31. prosince poděkujeme při mši. 

sv. v 15:30 za uplynulý rok 2018. 

v pondělí 31. prosince jste zváni na farní sil-

vestr na orlovně. Další informace v ohláškách.

oznámení



V adventu vždy v pondělí a ve středu v 6:45 

v kostele bude rorátní mše svatá jen za svitu lu-

cerniček a svíček. Nebude chybět příběh pro 

děti. Poté snídaně na faře. Mladší děti může-

me do školy doprovodit. V pátek budou roráty 

v 17:30 (před mší sv.) První roráty jsou už 3. 12. 

Pro děti je připraveno adventní snažení.

BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ

Vizovice Bratřejov Jasenná

Po 24. 12.
15:00

22:00
22:00 20:30

Út 25. 12. 9:00 10:30 7:30

St 26. 12. 9:00 10:30 7:30

Po 31. 12. 9:00 10:30

13:30 

kaple na

Františku

Út 1. 1. 9:00 10:30 7:30
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Nespi ráno ani TY, čekají tě RORÁTY. 

 

CCimbálová muzika Vizovský Juráš  
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LEDEN 2018 

v úterý 1. ledna je slavnost Matky Boží, Pan-

ny Marie. Je to zasvěcený svátek a  také Světový 

den modliteb za mír. Mše svatá bude v 9 hodin. 

čtvrtek 3. ledna je v naší diecézi dnem mod-

liteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento 

úmysl ve svých modlitbách. 

 na první pátek 4. ledna bude příležitost 

k adoraci a svátosti smíření od 16.30.

v sobotu 5. ledna proběhne Tříkrálová sbír-

ka v našem městě a okolí. Žehnání tříkrálovým 

koledníkům se uskuteční při mši svaté ráno 

v 7.30. 

ve čtvrtek 10. ledna bude v 18.15 setkání 

pastorační rady farnosti.

v neděli 13. ledna zakončíme oslavou svát-

ku Křtu Páně dobu vánoční. 

v neděli 20. ledna bude pravidelná sbírka 

na potřeby farnosti. 

od pátku 18. do pátku 25. ledna je Týden 

modliteb za jednotu křesťanů. Po celé období 

na to pamatujme při společných i soukromých 

modlitbách. 

POUŤ DO ŘÍMA NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

Farnost Vizovice pořádá Farní pouť do Říma 

na kněžské svěcení Marka Mikuláštíka ve dnech 

20. - 27. 6. 2019. Cena cca 8.000 Kč + kapesné 

120-150 euro. Další informace budou v nejbliž-

ších dnech na stránkách www.farnostvizovice.

cz

OREL

V sobotu 1. prosince 

od 9.30 zveme na orlovnu všechny děti 

od 2 let (ty nejmenší v doprovodu rodičů) 

na adventní výtvarnou dílničku. Po roční pauze 

budeme opět vyrábět vánoční přáníčka a růz-

né drobnosti, kterými ve vánočním čase mů-

žeme zkrášlit své domovy či potěšit své blízké. 

Na setkání se těší a více informací poskytne 

Alžběta Doležalová.

V sobotu 29. prosince od 9 hodin se na orlov-

ně uskuteční turnaj žáků ve stolním tenise. Přijď-

te se mezi svátky trochu protáhnout a změřit své 

síly s ostatními. Muži se, jako v předchozích le-

tech, utkají v lednu. Termín bude upřesněn.

Poslední den tohoto roku 31. prosince 

ve 13:30 bude na poutním místě U Františka 

sloužena mše svatá. Svou účastí můžeme pod-

pořit orelskou župní rodinu, ale především po-

děkovat za vše, co jsme letos od Pána obdr-

želi, a vyprosit si Boží požehnání do nového 

roku. Večer jste všichni srdečně zváni na silvestr 

na orlovně, který pro vás připravuje Orel, spole-

čenství manželů a mládež farnosti.

CENTRUM PRO RODINU

 Tříkrálová sbírka pro-

běhne v našem městě a oko-

lí v  sobotu 5. ledna 2018. Vě-

říme, že jak dárci, tak i děti 

a vedoucí skupinek opět pomohou. Všem již 

předem děkuje Charita Zlín, Farnost Vizovice 

a Centrum pro rodinu Vizovice.

 Koncem měsíce ledna (bude upřesněno 

na plakátku) začne kurz příprav snoubenců 

na manželství. Snoubenci, kteří plánují svatbu 

v roce 2019 v kostele, mají 4 setkání s knězem 

a 4 setkání nad prorodinnými tématy v Cent-

ru pro rodinu v Komunitním centru Vizovice. 

Zájemci o kurz se mohou zapsat prostřednic-

tvím emailu: cprvizovice@ado.cz nebo na tel. 

604 218 211 (H. Radoňová).
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ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC PROSINEC

Aby svátky vánoční přispěly k posílení úcty 

k životu v naší společnosti.

ÚMYSL SPOLEČENSTVÍ

ŽIVÉHO RŮŽENCE NA MĚSÍC LEDEN

Aby i dnes bylo hodně těch, kteří se skrze 

křest rozhodnou následovat Pána Ježíše.



/ 5 www.farnostvizovice.cz

INFORMACE EKONOMICKÉ RADY 

     FARNOSTI

Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se sešla ke svému 

jednání ekonomická rada naší farnosti. Sezná-

mila se s aktuálním stavem hospodaření, pro-

jednala několik aktuálních úkolů a přehled plá-

nů na budoucí období. Níže je uveden souhrn 

jednotlivých bodů jednání:

1. Na výzvu o pomoc s uhrazením 120 tis. Kč 

za práce spojené s připojením kogenerační jed-

notky odpovědělo několik dárců, kteří přispěli 

celkovou částkou cca 40 tis. Kč. Za tyto dary Pán 

Bůh zaplať. Pravidelná nedělní sbírka se zvýšila 

jen nepatrně. Zbývající část nákladů proto mu-

sela být uhrazena z běžného účtu. Kogenerač-

ní jednotka by po svém spuštění měla zajistit 

úsporu nákladů spojených s vytápěním.

 2. V nejbližších dnech bude uhrazena po-

slední splátka půjčky, kterou získala farnost 

od arcibiskupství na výstavbu Komunitního 

centra. Tím by měly být splaceny všechny zá-

vazky na pořízení tohoto díla, jehož celko-

vá hodnota byla cca 14,2 mil. Kč. Díky získané 

dotaci a s pomocí příspěvku města stojí dnes 

na místě původních chátrajících hospodář-

ských budov moderní zařízení sloužící jak far-

níkům, tak i ostatní veřejnosti. Všem, kteří se 

o toto dílo zasloužili, především otci Josefovi, 

patří velké díky.

3. Po uhrazení poslední splátky půjčky zůsta-

ne na farním účtu cca 40 tis. Kč, které snad po-

kryjí pravidelné zálohy za energie atd.

4. Nejbližším technickým úkolem bude v ná-

sledujících dnech dokončit instalaci kogenerač-

ní jednotky a uvést ji do provozu.

 5. Byla dokončena oprava hřbitovního kří-

že. Náklady ve výši 173 212 Kč byly uhrazeny 

ve spolupráci s městem z fondu na záchranu 

památek.

6. Pokračují přípravy dalších akcí, které far-

nost chystá na budoucí období. Ty by se měly 

týkat především oprav kostela. Jako první při-

pravujeme celkovou opravu elektroinstalace. 

Tzn. silnoproudých a slaboproudých rozvodů, 

včetně elektronického zabezpečovacího systé-

mu. Všechny rozvody jsou již ve špatném stavu 

a jejich oprava je nutná. Celkové náklady jsou 

odhadovány na cca 400 tis. Kč. Je skutečnos-

tí, že na tuto práci nelze získat dotaci, a proto 

ji budeme muset fi nancovat z vlastních zdro-

jů. Samozřejmě se obrátíme s žádostí o pomoc 

i na město, příp. kraj, nicméně náš podíl bude 

muset být podstatný. Proto plánujeme obrátit 

se v novém roce na farníky s žádostí o pomoc. 

Odměnou nám bude funkční a spolehlivá elek-

troinstalace i nové možnosti ve vytápění koste-

la a jeho ozvučení. Na další chystané práce, jako 

výmalba atd. již budeme moci žádat o dotace 

z fondu na záchranu kulturních památek.

Celá farní rada děkuje farníkům za jejich po-

moc, modlitby a štědrost v tomto roce. Do no-

vého roku přejeme vše dobré a věříme, že spo-

lečnými silami naplníme úkoly, které nás čekají.

Členové ekonomické rady

Setkání maminek v komunitním cetru.
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PASTORAČNÍ PLÁN 2019 

CÍRKEVNÍ SLAVNOSTI 

A POHYBLIVÉ SVÁTKY V ROCE 2019:

13. ledna – svátek Křtu Páně

  6. března – Popeleční středa

21. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

30. května – slavnost Nanebevstoupení Páně

9. června – slavnost Seslání Ducha Svatého

16. června – slavnost Nejsvětější Trojice

20. června – slavnost Těla a Krve Páně

28. června – slavnost Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova

24. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále

POUTĚ, FARNÍ SLAVNOSTI A VÝZNAMNÉ

DNY PRO FARNOST  V ROCE 2019:

  6. dubna – Děkanátní pouť za obnovu rodin 

a duchovní povolání – Velehrad

13. dubna – Arcidiecézní setkání mládeže 

v Přerově

  1. května – Ministrantský den Olomouc

13. května – Panna Maria Fatimská – mše sv. v 

kapli na Karažijce

19. května – pouť u Chladné studny

25. května – mše sv. v zámecké kapli 

26. května – První svaté přijímání

20. června – 217. výročí posvěcení kostela

22. června – kněžské svěcení jáhna Marka Mi-

kuláštíka – (farní pouť Řím 20. – 27.6.)

23. června – adorační den farnosti; Vnější 

oslava Slavnosti Těla a Krve Páně

červenec – primice Marka Mikuláštíka

11. srpna – poutní slavnost sv. Vavřince

13. - 18. srpna – Celostátní setkání 

animátorů – Chotěboř

31. srpna – Arcidiecézní pouť rodin – Svatý 

Hostýn

  5. října – Misijní kongres dětí v Kroměříži

  7. října – Panna Maria Růžencová – mše sv. 

v kapli na Karažijce

SPOLEČNÉ MŠE SVATÉ V ROCE 2019:

pravidelně každý měsíc - za farníky

pravidelně každý měsíc - za členy živého 

                                               růžence 

13. ledna, 21. dubna, 25. května (a další dvě 

mše sv. ve 2. pololetí) - za zemřelé dárce, 

kteří v minulosti odkázali farnostem své 

majetky

  5. ledna – za koledníky Tříkrálové sbírky

  2. února – za všechny ženy farnosti

18. března – za všechny muže farnosti

25. března – za všechny ženy v požehnaném 

stavu

18. dubna - za děti prvokomunikanty a jejich 

rodiče a sourozence 

26. května – za děti prvokomunikanty a jejich 

rodiče a sourozence 

12. května – za maminky

19. května – na poděkování za 80 let života 

P. ThDr. Stanislava Glűcka a P. Mgr. Arnoš-

ta Červinky

28. června – na poděkování za uplynulý 

školní rok

14. července – za zemřelého Mons. Jana 

Kutáče

11. srpna – 9.00 – za živé a zemřelé kněze, 

kteří se narodili a sloužili ve farnosti;

            –  15.00 - za farníky a poutníky

  1. září – za školáky, studenty a učitele

  2. listopadu – za všechny zemřelé kněze 

a farníky, na které nikdo nepamatuje



22. listopadu – za naše schóly, sbor a všechny 

muzikanty

24. prosince – 15.00 – za děti a jejich rodiny;

 – 22.00 – za farníky a město Vizovice

29. prosince – za rodiny naší farnosti

31. prosince – na poděkování Pánu Bohu za 

uplynulý rok 2019

AKCE V ROCE 2019:

  5. ledna – Tříkrálová sbírka

leden – Setkání sborů

18. - 25. ledna – Týden modliteb za jednotu 

křesťanů

   6. dubna – Jarní putování

12. května – Oslava svátku maminek 

24. května – Noc kostelů

22. června – Hry bez hranic

20. - 27. června – farní pouť do Říma

červenec – srpen - Letní prázdninové dny 

pro děti

   3. - 10. srpna – farní tábor 

24. - 25. srpna – Orelská pouť na Sv. Hostýně

   7. září – Pouť dětí, mládeže a rodin 

na zahájení školního roku na Provodově 

PŘEDEPSANÉ SBÍRKY V ROCE 2019:

24. února – Sbírka Haléř svatého Petra

19. - 20. dubna – Dary na Boží hrob 

v Jeruzalémě

21. dubna – Sbírka na Kněžský seminář 

v Olomouci

12. května – Sbírka na křesťanská média

   9. června – Sbírka na církevní školy v diecézi

20. října – Sbírka na misie

17. listopadu – Sbírka na Charitu
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15. prosince oslaví své 51. narozeniny

P. Mgr. Gregorz Kotynia (pastorační praxe 1992/93)

19. ledna oslaví své 77. narozeniny

otec biskup Josef Hrdlička (titulární biskup

thunudrumský a emeritní 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.

blahoprání

vzpomínáme
28. ledna by oslavil své 77. narozeniny a 31. ledna svátek Mons. Jan Kutáč (2006 - 2012)

Vzpomeňme na něho ve svých modlitbách.



/ 8farní zpravodaj / prosinec 2017 / leden 2018

POSELSTVÍ
NEMOCNÝM

ADVENT

A VÁNOCE  2018

-

-
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V listopadu byly spuštěny nové farní webové stránky. Navštivte je na www.farnostvizovice.cz

ohlédnutí
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AMBROŽ 

(biskup, učitel církve, patron včelařů, svá-

tek 7. prosince)

Sv. Ambrož je pozoruhodná postava církve – 

bývá počítán ke čtyřem západním církevním 

Otcům (spolu se sv. Jeronýmem (asi 347–420), 

sv. Augustinem (354–430) a sv. Řehořem Veli-

kým (asi 540–604), tedy autorům křesťanské-

ho starověku. Jde o vynikající myslitele, kteří 

výrazně přispěli k rozvoji věrouky; všichni 

navíc patří k učitelům církve (titul udělovaný 

těm, kdo jsou vzorem pro ostatní křesťany).  

Ambrož se narodil pravděpodobně r. 339 

(uvádí se i 333 a 334) v Trevíru (dnešní Němec-

ko) v křesťanské rodině. Po otcově smrti se 

rodina přestěhovala do Říma, kde mu matka 

zajistila skvělé vzdělání (studoval především 

řečtinu a řečnictví) a čekala ho – jak se do-

mníval – politická dráha. Když se však pokusil 

smířit znesvářené strany po smrti milánského 

biskupa Ausencia, byl sám nečekaně a pro 

něj překvapivě navržen za nástupce. Odmítal, 

protože v té době byl jen katechumenem, ale 

nakonec se podvolil a události dostaly rychlý 

spád – v jednom týdnu byl pokřtěn a vysvě-

cen za biskupa. Hned po zvolení rozdal veške-

rý svůj majetek potřebným a intenzivně začal 

studovat Písmo, přičemž jeho píle byla po-

věstná (možný důvod, proč bývá někdy zob-

razován s včelím úlem). Učitelem i poradcem 

se mu stal Simplicián, jeho křtitel, odborník 

na Bibli a nástupce ve funkci biskupa. Ten ho 

svetec mesíce
V pátek 26. 10. se uskutečnila již tradiční baterková pouť ke Chladné studni. 



také vedl ke studiu raných řeckých křesťan-

ských autorů, zejména Órigena a sv. Basila, 

a učil ho nacházet to, čím mohou inspirovat. 

Ambrož ale nebyl typem kabinetního vědce; 

na věřící působil nejen hloubkou své víry, au-

toritou a působivým jazykem, ale souladem 

mezi slovy a činy i ochotou věnovat čas a po-

moc všem, včetně nejchudších a nejubožej-

ších, řečeno obecně, svědectvím života. Měl 

též význačný podíl na konverzi sv. Augustina 

(354–430) a také ho osobně pokřtil. Augustin 

o něm obdivně píše v 6. kapitole svého Vyzná-

ní: „A s radostí jsem poslouchával Ambrože, 

když v kázáních k lidu velmi horlivě doporu-

čoval toto pravidlo: Litera zabíjí, duch však 

oživuje (2. Kor. 3,6). A když, odhaluje tajemný 

závoj, objasnil duchovně, kde litera zdánlivě 

dávala špatný smysl.“ 

Milán byl v té době administrativním centrem 

celé říše a Ambrož se začal – řečeno dnešní 

terminologií – politicky angažovat. Svou au-

toritou zabránil i vojenským konfl iktům, když 

neváhal usměrňovat tehdejší vládce od Graci-

ána (napsal pro něj pojednání O víře, obranu 

proti ariánství, popírajícímu božství Krista) až 

po Theodosia. Otevřeně pranýřoval jejich pro-

hřešky a projevil při tom velkou míru odvahy 

(„Císař stojí uvnitř církve, ne nad církví.“). Ze-

mřel na Bílou sobotu r. 397. Jeho tělo dodnes 

spočívá v milánské bazilice, nesoucí jeho jmé-

no (původní název Bazilika mučedníků).

Z Ambrožova rozsáhlého díla, které zrcadlí 

úsilí o jednotu a pravověrnost církve, vnímání 

Boha v jeho trojjedinosti a obdiv k Matce Boží, 

zmiňme alespoň Tři knihy o pannách, Matka 

Boží, vzor panenství, O svátostech a Svatá eu-

charistie (tyto tituly byly přeloženy i do češ-

tiny). Jak zdůraznil Benedikt XVI., Ambrož se 

nikdy neunavil opakováním slov Omnia Chris-

tus est nobis! (Kristus je pro nás vším!) a zůstá-

vá autentickým svědkem Pána. Benedikt při-

tom cituje Ambrožova slova: „Chceš-li zahojit 

ránu, on je lékař, spaluje-li tě horečka, on je 

pramen; jsi-li drcen nepravostí, on je spravedl-

nost; potřebuješ-li pomoc, on je síla; bojíš-li se 

smrti, on je život, toužíš-li po nebi, on je cesta, 

jsi-li v temnotách, on je světlo... Okuste a vizte, 

jak dobrý je Pán: blažený je člověk, který v něj 

doufá.“ 

Dílem sv. Ambrože a patristikou se u nás zabý-

vá David Vopřada (např. práce Svatý Ambrož 

a tajemství Krista, nakl. Krystal 2015); knihu 

o církevních otcích vydal i Tomáš Špidlík (Cír-

kevní otcové s Tomášem Špidlíkem, Karmeli-

tánské nakl. 2006).

Miroslav Jaroščák

/ 11 www.farnostvizovice.cz

Farní zpravodaj, ročník XVII, číslo 11, listopad 2018 / ročník XVIII, číslo 1, leden 2019. Pro vnitřní po-

třebu 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 únorového čísla je 18. ledna 2019. Neprodejné. Prosíme o příspěvek 5 Kč na výrobu.



intence prosinec
1. So 17.30   Za + Zdeňka Glűcka a za živou i + rodinu Glűckovu a Hubáčkovu

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

3. Po 6:45 Za + Jana Hřebačku, Antonína Krajču, Františka Holíka a za jejich rodiny

5. St 6:45 Za živou a + rodinu Janečkovu, Žůrkovu, Štachovu a za duše v očistci

6. Čt 17.30 Za + Ludmilu a Jaroslava Daňkovy

7. Pá 17.30 Za + rodiče Veronu a Jaroslava Hábovy, syna Milana, rodiče Vysoudilovy a za živou rodinu

8. So 17.30
Slavnost PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Za živou a + rodinu Fojtíkovu, Kozubíkovu a za duše v očistci

9. Ne 9.00 Za + Marii a Karla Glűckovy, jejich syny Karla, Zdeňka a Ladislava

10. Po 6:45
Na poděkování za syna Ondřeje, dceru Kateřinu s prosbou o Boží požehnání 

a ochranu andělů strážných

12. St 6:45 Za dar zdraví pro celou rodinu

13. Čt 17.30 Za živou a + rodinu Horovu, Mikulaštíkovu a za duše v očistci

14. Pá 17.30 Za + rodiče Rychlíkovy a za Boží požehnání pro rodinu Velcerovu

15. So 17.30 Za + Oldřicha Ryšavého, živou rodinu a za duše v očistci

16. Ne 9.00 Za + staříčky Žůrkovy, jejich děti a za duše v očistci

17. Po 6:45 Volné

19. St 6:45 Volné

20. Čt 17.30 Za + rodiče Alenu a Jana Šternberské, Věru a Antonína Jandlovy a za živou i + rodinu

21. Pá 17.30 Na poděkování za  70 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

22. So 17.30 Za Boží požehnání pro celou rodinu Hábovu a za duše v očistci

23. Ne 9.00
Za živou a + rodinu Pritchardovu a Pleskovu s prosbou o ochranu Panny Marie 

a za duše v očistci

24. Po 15.00 Za děti a jejich rodiny

22.30 Za farníky a město Vizovice

25. Út 9.00
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Za živé a + členy Orelské jednoty Vizovice

26. St 9.00
Svátek SVATÉHO ŠTĚPÁNA

Za živou a + rodinu Janečkovu, Klemšovu a za Boží požehnání pro celou rodinu

27. Čt 17.30
Svátek SVATÉHO JANA

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

28. Pá 17.30
Svátek SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, mučedníků

Za + Boženu Lednickou, manžela, rodiče z obou stran a za živou rodinu

29. So 17.30 Za živou a + rodinu Hrubou, Váňovu, Drahomíru Hiessovou a za duše v očistci

30. Ne 9.00
Svátek SVATÉ RODINY

Za rodiny naší farnosti

31. Po 15.30 Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2018

Ludmila Janeckova
9:00

Ludmila Janeckova
22:00

Ludmila Janeckova



