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Feestdag 4 augustus 
  
Patroonheilige van de voormalige  locatie Joannes Vianney Deventer 
 
 
Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden 
overwonnen te hebben kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in het dorp Ars in het 
bisdom Belly, leidde hij zijn parochie op zeer bijzondere wijze door zijn voortdurende prediking, en 
bracht deze door zijn versterving, gebed en naastenliefde tot grote bloei. Als biechtvader had hij een 
grote naam en allerwegen kwam men naar hem toe om zijn geestelijke bijstand te vragen.  
(getijdenboek blz. 1362) 
 
Gebed: 
God in uw almacht en barmhartigheid hebt  Gij de pastoor van Ars geheiligd om zijn zorg voor het 
heil van de mensen. Wij vragen U op zijn voorspraak, dat ook wij door naastenliefde onze broeders 
voor Christus winnen en eenmaal met hen de eeuwige heerlijkheid ontvangen.  
Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer., die met U en de H. Geest, leeft en heerst, 
God door de eeuwen der eeuwen. Amen. (getijdenboek blz. 1362) 
 
1925 Heilig verklaard  
1929 uitgeroepen tot patroonheilige van alle zielzorgers. 
2008 150ste sterfdag van Jean Marie Vianney   

 aanleiding voor de paus om 2008 als het ‘Jaar van de priester’ uit te roepen  met de 
bedoeling om zijn leven en geschriften opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
Klik hier voor de lezingen op 8 mei 2009 van pastoor Harry van der Vegt en diaken Menco 
van Koningsveld over het geestelijke erfgoed van de pastoor van Ars dat zij vanuit 
priesterlijke en diaconale hoek belichten en betekenis geven  voor priester en mens in deze 
tijd.  

 

Gebed tot de Heilige Joannes Vianney 
 
Heilige pastoor van Ars, 
voorbeeld bij uitstekendheid voor de priesters van de Heer. 
Gij hebt zoveel gebeden, zo goed gepredikt, 
krachtig de leer van Christus en Gods geboden herinnerd. 
Gij hebt biecht gehoord en zoveel zielen van hun zonden ontslagen. 
Door uw voorspraak bij de Heer, 
bekom ons vele heilige priesters, 
die moedig en edelmoedig hun ‘zending’ zullen vervullen 
zoals Gij het met onverdroten ijver gedaan hebt. 
Wij smeken U: spreek voor ons ten beste bij de Heer 
opdat vele jongeren, in het diepst van hun hart ZIJN STEM zouden horen. 
Dat ze er ook zouden aan beantwoorden met edelmoedigheid, vertrouwen, liefde. 
 

Heilige PASTOOR VAN ARS, 
bescherm de Heilige Kerk; 
zegen onze parochies; 
steun onze priesters. 



Uit de onderrichtingen van de heilige priester Johannes Maria Vianney 
( Monnin, Esprit du Curé d'Ars. Parijs 1899.) 

 
De schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus 
daarheen uitgaan waar onze schat is.  
 
Elke mens heeft een prachtige taak: Bidden en beminnen. Daarin ligt het geluk van de mens op 
aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en 
verbonden met God, wordt hij in zich als een soort  balsemgeur gewaar of een verblindend licht. In 
die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, 
niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging  van God met zijn klein schepsel is iets zeer moois, het is 
een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat wij mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God 
ons toe met Hem te spreken. Ons gebed is als wierook die Hem aangenaam is. 
 
Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is 
een voorproef van de hemel, het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een 
zoete nasmaak. het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt. Zoals sneeuw smelt voor de 
zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam 
voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft.  
 
Een voorbeeld: Toen ik destijds door het land van Bresse trok omdat de arme pastoors daar bijna 
allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot Onze Lieve Heer, en geloof me, de tijd vloog 
voorbij. 
 
Er zijn mensen die volledig in gebed opgaan zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan 
Onze Lieve Heer overgeven. In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige 
mensen. De heilige Franciscus van Assisi en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met Hem 
zoals wij met elkaar spreken.  
 
En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er 
willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn 
er die tegen Onze Lieve Heer schijnen te zeggen: 'Ik kom even een paar woorden zeggen om me van 
U af te maken'. Dikwijls denk ik dan hieraan: wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we 
echt alles verkrijgen, als we het Hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart. 
 
 
 
 


