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PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH 

Narození a smrt, to jsou v podstatě jediné dvě jisté věci, které o našem životě 
máme. Vše ostatní je v našich rukou, můžeme náš život z velké míry ovlivnit. A 
tedy také máme velkou možnost udat našemu životu směr - jakou cestou se 
vydám, jak skončí můj život, jaká bude moje smrt? Bavíme se v našich všedních 
hovorech o kdečem, o mnoha i nereálných plánech, ale odháníme od sebe i jen 
pomyšlení na vlastní smrt. Smrt je něčím, co, na rozdíl od jiných věcí, nejde si jen 
nanečisto vyzkoušet, protože buď jsem tu já anebo je tu moje smrt, konec mého 
pozemského života. Pomyšlení na smrt nás buď může uvrhnout do lhostejnosti, 
takže rezignujeme na to, žít vlastní život, anebo nás nutně musí vést 

k intenzivnějšímu prožívání našeho 
života. 1. listopadu slavíme slavnost 
Všech svatých a následující den si 
připomínáme všechny naše věrné 
zemřelé. Připomínáme si je my, zatím 
ještě žijící lidé. Na svátek Všech svatých 
se mluví o tom, že svatí jsou ti, kdo jsou 
už dokonale očištěni, kdo stojí před 
Bohem, kdo dosáhli svatosti. My a 
zemřelí, které si dnes připomínáme, 

jsme ale také na cestě ke svatosti, naše naděje stále trvá. Každý pravý plod, každé 
ovoce, ale i třeba víno uložené v lahvích a mnoho jiných věcí, které v sobě mají 
život, musí dozrát - vyzrát k dokonalosti, protože ve svých předchozích stádiích 
nejsou kolikrát tyto plody vůbec chutné. A tak je to i s naším životem: i my jsme 
na cestě k Bohu, na cestě k dokonalosti, ale to s sebou nese zrání. A v takovém 
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stádiu zrání jsou i zemřelí, pokud nebyl jejich život dokonalý, bez poskvrny 
hříchem. Církev vyznává, že lidé, kteří ještě nejsou zcela vyzrálí pro setkání 
s Bohem, protože na nich ještě tu a tam zůstává stín hříchu, jdou po smrti do 
očistce. V tomto slově slyšíme, že jde o proces vnitřní proměny, abychom se stali 
„vyzrálými“ a mohli vejít do Božího království. Starokřesťanský spisovatel 
Origenes napsal úchvatně hlubokou větu, kterou vkládá do úst Ježíšových: „Kdo je 
mi blízko, je blízko ohni. Kdo je mi vzdálen, je vzdálen od Božího království!“ Oheň, který 
očišťuje, ale nestravuje, neničí člověka; vždyť pod takovou způsobou se Bůh 
zjevuje i Mojžíšovi na hoře Sinaj (Exodus, 3. kapitola).  

Občas v běžné řeči říkáme, že něco, co jsme museli udělat, bylo pro nás 
očistcem, byl to pro nás nepříjemný a nepohodlný úkol. A ono je to přesně tak: 
mnohým, co děláme už na zemi, se zbavujeme našich trestů za naše hříchy, které 
jsme provedli. Je to jako když si malý kluk hrál s míčem a kopnul nechtěně na 
sousedovu zahradu a rozbil jeho skleník. Soused bude naštvaný, bude hledat 
viníka, ale pak bude taky chtít, aby někdo zaplatil tu škodu, která byla způsobena. 
Takže i když by malému hochovi odpustil samotný ten skutek, to rozbití, je třeba 
někoho, kdo zaplatí opravu, aby uvedl vše do původního stavu. A podobné je to i 
s naším vztahem k Bohu. Věříme přece a vyznáváme, že Kristus za nás za všechny 
přinesl oběť jednou pro vždy - za naše hříchy - proto nám Bůh ve svátosti smíření 
odpouští hříchy, naši vinu. Ale zůstává tu ještě k zaplacení: škoda, kterou jsme 
způsobili. A tak o její zacelení se můžeme snažit už během života, pro mnohé činy 
církev zaslibuje tzv. ODPUSTKY - ať je to svědomité plnění našich povinností a 
snášení těžkostí života, odevzdáváme - li je Bohu, nebo je to třeba život otevřený 
pro druhé - skutky milosrdenství, nebo dodržování půstu, schopnost odříct si 
v konkrétní chvíli něco, co je nám drahé. Způsobů už zde na zemi je mnoho. Ale 
tento den a po celý následující týden nám dává církev možnost, vyprošovat tyto 
odpustky také druhým lidem: prosit Boha za ty naše blízké, o kterých víme, že 
jejich život nebyl bez hříchu, a kteří jsou po smrti v očistci, kde dozrávají pro 
setkání s Bohem. Pomozme jim v tom jejich zrání, aby se dostali dříve do nebe, aby 
se stali svatými a naše role se pak obrátily - oni, svatí, se zase stanou přímluvci 
nás, žijících. Tak nás první dva dny měsíce listopadu vedou znovu k prohloubení 
důležitého rozměru našeho života s Bohem, totiž k vědomí, že: „Žádný člověk není 
ostrov.“ Tato věta, kterou napsal trapistický mnich Thomas Merton je důležitá: 
před Boha předstupujeme spolu s druhými, ne na úkor druhých nebo bez zájmu o 
ně!  

                                                                                            P. Josef Mikulášek, Řím 
 

MÉMU BRATRU PAULU JOSEFU CORDESOVI 

„Jak jedinečná a podivuhodná šlechetnost, s níž dárce vchází do domu, 
přičemž dar a dárce jsou niterně totéž!“ (Urban IV., Encyklika Transiturus de hoc 
mundo) Nikdy nejsme schopni poskytnout našemu Spasiteli za jeho dar 
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odpovídající klanění nebo vděčnost. Přesto se však sluší, abychom s vděčností 
přicházeli k Pánu Kristu, přítomnému ve svátosti eucharistie, a spolu s věřícími, 
kteří nám jsou svěřeni, jej poznávali živou vírou, přijímali ho náležitým způsobem 
a zbožně se mu klaněli. 

S radostí v srdci jsem se dověděl, že posvátní pastýři České republiky spolu 
s věřícími se v rámci mnohých pastoračních a teologických záměrů připravují v 
diecézích a farnostech na konání I. národního eucharistického kongresu, a to 
katechetickou výukou, náležitým slavením liturgie a vytrvalým přijímáním 
svátostí. Jelikož se vznešený lid této země v uplynulých letech těšil hojnější 

svobodě, považuji tuto událost za příležitost k 
posílení a prohloubení jeho víry, a proto tento 
spasitelný záměr chválím a schvaluji. 

Aby toto katolické společenství více 
pociťovalo pouto jednoty s nástupcem sv. Petra a 
zakoušelo mou péči a lásku, rád vyhovuji žádosti 
svého ctihodného bratra kardinála Dominika 
Duky, arcibiskupa pražského a předsedy České 
biskupské konference, i ctihodného bratra Jana 
Vokála, biskupa královéhradeckého a delegáta 
pro eucharistické kongresy, abych poslal jednoho 

z kardinálů jako svého zástupce. Obracím se tedy na Tebe, můj ctihodný bratře, 
neboť jsi byl předsedou Papežské rady „Cor unum“ a již mnoho let věrně sloužíš 
Apoštolskému stolci v různých významných úřadech. 

S důvěrou Tě proto ustanovuji svým mimořádným vyslancem k 
I. národnímu eucharistickému kongresu v České republice, slavenému 15. - 17. 
října tohoto roku v Brně. Při této příležitosti vzdej spolu s posvátnými pastýři a 
všemi křesťany Bohu vroucí díkůvzdání - vždyť právě to je význam slova 
„EUCHARISTIE“ - za vznešený dar Těla a Krve Páně a pozvi je k tomu, aby si 
eucharistickým průvodem vyprošovali Boží požehnání. 

Mým záměrem je povzbudit všechny pastýře i celý věřící lid této země, aby 
se často a zbožně účastnil na eucharistické oběti, očišťoval svátostí smíření a sytil 
se touto posvátnou hostinou. Vpravdě je vybízím, aby měli v co největší úctě své 
kněze, které si Pán vybral za služebníky eucharistie, vždyť Boží Syn „denně 
sestupuje z Otcova lůna rukama kněze na oltář“.  

Tvé vyslání a celý kongres svěřuji mocné přímluvě blahoslavené Panny 
Marie a všech světců této země. Chci, abys mým jménem s veškerou laskavostí 
udělil všem pastýřům, řeholníkům a řeholnicím, laikům, světským představitelům 
i všem účastníkům eucharistického kongresu apoštolské požehnání, zvěst o 
nebeské milosti a svědectví naší náklonnosti, kterou na prvním místě rád projevuji 
Tobě.            

 Dáno ve Vatikánu dne 17. září 2015, v třetím roce mého pontifikátu.                      
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KARDINÁL PAUL JOSEF CORDES V BRNĚ  

Považuji za velmi důležité, řekl kardinál Cordes,  
že tímto Kongresem připomínáte všem katolíkům v 
České republice hodnotu eucharistické slavnosti. 
Kongres má velké téma: „Eucharistie – smlouva nová 
a věčná“. Poslední desetiletí nám ohledně přijímání 
Těla Páně přinesla důležitou a vzácnou novou 
otevřenost. Žádný opravdový duchovní pastýř by 
nechtěl vzít zpět rozhodnutí svatého papeže Pia X., 
aby se ke svatému přijímání přistupovalo často a bylo 
dovoleno, aby k němu chodily brzy také děti. Na 
druhou stranu nás tato možnost nesmí svést k 
lehkomyslné a povrchní rutině; nesmí u nás zakrnět v 

duchovní všednost - jak se to třeba mnohým z nás stává, když se u dveří kostela 
žehnáme svěcenou vodou. Skutečně velký dar, že se setkáváme s Božím Synem, 
nás vybízí, abychom se s vírou v Ježíšovo poselství a se zaujatou citlivostí ponořili 
do tajemství eucharistie. Pro nás všechny platí to, co jednou řekl svatý papež Jan 
Pavel II.: „Prožívat mši svatou se člověk musí učit.“ 

Pastýři i laici by měli hledat ve farnostech příležitosti, které obracejí oči víry 
k onomu okamžiku milosti, k němuž nás vede liturgie. Měli bychom se tomu ve 
farnostech cíleně věnovat. Sám jsem během svého dlouholetého působení v 
Papežské radě pro laiky zažil, že se při tom osvědčila nová duchovní hnutí; stala 
se pro mnohé katolíky liturgickou školou víry: ať už je to Focoolare, 
Charismatické hnutí nebo Neokatechumenát či Schönstattské hnutí. 

Musíme se naučit prožívat mši svatou. Může to začít tím, že budeme 
rozvíjet svůj smysl pro liturgii. Velcí myslitelé o tom hodně uvažovali. Předně 
papež Benedikt, jehož podrobná studie o „duchu liturgie“ byla nedávno vydána. 
Zabývá se v ní také průběhem mše svaté a těm, kteří ji slaví, předkládá [řadu] 
podnětů. Gesta spojená s bohoslužbou se nesmí stát mechanickými, protože jinak 
zůstávají gesty prázdnými. Mají být naplněna myšlenkami a city.  

My v žádném případě nesmíme omezit své spoluslavení - jak jsme již viděli - 
na rituální úkon a vnější průběh. Jde o naši vnitřní účast na tom, co se odehrává, o 
duchovní spolukráčení, o duchovní účast“, jak to vyžadují slova II. vatikánského 
koncilu. Uskutečňuje se – jak jsme o tom rozvažovali – citovým pohnutím. 

Liturgie chce také nás ujistit o přítomnosti Boha. Do liturgie vstupují úcta, 
bázeň a pokora; liturgie má [totiž] co do činění se svatostí. Že připouštíme Boží 
vůli, že vyznáváme své hříchy a necháváme je za sebou. Proto se při úvahách o 
eucharistii musí mluvit také o svátosti smíření.  

Liturgie je nepochybně „vrcholem působení církve“, protože se jí vzdává 
Bohu čest, kterou jsme mu dlužni. Na druhou stranu však ten, kdo je ochoten učit 
se prožívat mši svatou, prokazuje nejlepší službu i sám sobě. Neboť Bůh chtěl, aby 
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se nám také on sám v této slavnosti daroval. Jak často jsem zakusil radost a 
vděčnost, které v srdci věřících vzbudila důstojná bohoslužba!  

Dovolte mi, abych zakončil drobnou epizodou. Souvisí s liturgií ve farnosti, 
kde jsem vyrostl. Vracíme se tak zpátky do mé vestfálské domoviny. 
          Na začátku 19. století tam byla malá skupina muzikantů. Šlo o několik mladíků, kteří 
rádi hráli na housle, a o církevních svátcích hráli také při bohoslužbě. Tak tomu mělo být i 
na Boží tělo. Ale jeden z nich onemocněl. Měl ho nahradit jiný mladík, který byl židovského 
vyznání. Jmenoval se Abraham a patřil vlastně také k té skupině muzikantů.  

Hned po mši svaté se potom ptal svého kamaráda Franze Wackera: „Co to bylo za 
hezké dítě, které pan farář držel pozdvižené, když se k nám během mše obrátil?“ Ale 
kamarád mu na to řekl: „Jaké dítě? Tam žádné dítě nebylo. To byla svatá hostie.“ Ale 
Abraham tvrdil: „Ale ano, bylo to dítě.“ A stál si za tím. Tak kamarádovi nezbylo nic 
jiného, než mu říct: „Jediné, co ti mohu poradit, je, abys šel za panem farářem a všechno 
mu vyprávěl.“ 

Jak příběh s Abrahamem pokračoval dál? Abraham opravdu podle rady svého 
kamaráda šel za farářem Johannem Stahlem a vyprávěl mu o svém podivuhodném setkání s 
Kristem. A toto mimořádné liturgické znamení, které připomíná symbolem oběť praotce 
Abraháma obětujícího Izáka na hoře Moria, bylo důvodem toho, že se tento mladík později 
stal katolíkem. Přes prudké hádky v rodině se Abraham rozhodl pro tohoto Krista. Farář 
Stahl ho pokřtil 26. července 1829.  

Vím, že je to příběh podivuhodný a sluchu moderního člověka zní 
nevěrohodně. Ale já se za něj zaručuji. Osobně jsem se seznámil s potomky 
obráceného mladíka Abrahama, kteří stále ještě žijí v mém rodišti. 

                                                                    
 Brno, Náměstí Svobody 17. 10. 2015 z homilie 

 
POZDRAV KARDINÁLA DOMINIKA DUKY NA NEK2015 

Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 
zde na brněnském náměstí Svobody, u televizních obrazovek a rozhlasových  

přijímačů, milí Brňané, poutníci z Čech, Moravy a 
Slezska, je chvíle, abych Vám jménem České biskupské 
konference poděkoval. Cyrilometodějská Morava 
nezklamala, ale jsou zde i Václavovy Čechy jako i 
Slezsko svaté Hedviky a bratrské Slovensko. Řeknu-li 
Hedvika, Jadwiga, nemohu zapomenout na našeho 
slovanského papeže svatého Jana Pavla II.   

Jsme zde na Náměstí Svobody, kde jinde, vždyť na 
cyrilometodějském Velehradě jsme na jubilejní národní 
pouti v roce 1985 volali: chceme svobodu! A on nám ji 
před 25 lety přivezl. Sem, na velkomoravský Velehrad, 
aby s námi mohl slavit eucharistii, novou a věčnou 
smlouvu v Evropě osvobozené z jařma útlaku.                   
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Kde jinde uspořádat Národní eucharistický kongres než v městě které vždy 
zápasilo a uhájilo svou svobodu. Jsme v městě, které patří k původním třem 
správním centrům Moravy po zániku Velkomoravské říše: Olomouc, Brno, 
Znojmo - přemyslovská sídla. Jsme na cyrilometodějské Moravě, ale také na 
Moravě Leoše Janáčka, Jakuba Demla, Václava Renče, ale také P. Jana Buly, 
Václava Drbohlava, sestry Marie Restituty. Jsme v městě Zahradníčkově, jako i v 
městě Dominika Pecky, Zdeňka Rotrekla.   

Eucharistie je dar, ale i pokrm na cestu životem, oběť Beránkova, oběť 
spravedlivého Ábela, praotce Abraháma a kněze Melchisedecha, oběť smlouvy 
nové a věčné.   

Mluvíme-li o evropských hodnotách zde na Náměstí Svobody, pak víme, že 
jsou to hodnoty Mojžíšova Desatera a Ježíšova přikázání Lásky. Tam, kde se 
slavila a slaví Eucharistie, smlouva nová a věčná, zůstává otevřená přátelská náruč 
pro nás, pro vás, pro všechny. Smlouva, která zakládá přátelství mezi Bohem a 
člověkem v Ježíši Kristu, veleknězi nové smlouvy. To je deviza, kterou si 
odneseme z Národního eucharistického kongresu.   

Vážený Otče kardinále Pavle Cordesi, Vaše Eminence papežský legáte, 
děkujeme za Vaši přítomnost, za list Svatého otce Františka a prosím Vás, 
pozdravujte ho od nás ode všech a vyřiďte mu, že na něho čekáme na našem 
Velehradě! 
  Rád bych poděkoval vám všem, zde přítomným a blízkým, ale především 
těm, kteří se zasloužili o zorganizování této velké duchovní slavnosti. Odpusťte, 
prosím, že vás zde jednotlivě nebudu jmenovat, ale učiním to osobním listem.  

V závěru bych rád vyjádřil pozdrav slovy básníka a proroka  
Jana Zahradníčka (z básnické sbírky La Saletta, píše se rok 1947): 

 
„Potřeboval bych hlasy všech zvonů rozlitých v posledních válkách 

nebo aby stanice světa se rozehrály hymnou na radost 
a já vypravoval podobenství o synu marnotratném  

který se vrací… 
 

Aby se tak Evropa vrátila k své první lásce 
holdujíc Beránkovi 

aby se tak můj národ vrátil 
 Svatý Václave 

 

Abychom na všech stranách s královstvím Božím hraničili 
a hnáni k tobě strachem, jenž vábí, láskou, jež se třese 

abychom na poušti nepřítomnosti slávy tvé  
nezabloudili ó Kriste“ 
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METROPOLITA JAN SVÝM KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM 

Drazí bratři, v kněžské službě a milí věřící 
všem chci poděkovat za spolupráci na Národním 

eucharistickém kongresu, který jsme právě prožili. Viděl 
jsem mnoho spokojenosti a radosti. Viděl jsem i unavené a 
vyčerpané, ale šťastné pracovníky. Věřím, že zakusíme 
mnohé krásné plody, ale vím, že z velké části budou 
závislé na našem nasazení, které jsme investovali do 
přípravy a také nyní do další eucharistické pastorace. 
Mám radost, že do společenství Eucharistická hodina se 
už zapojilo téměř 1500 lidí. Prosím, abyste trpělivě a taktně 

pomáhali těmto členům vytvářet ve farnostech společenství adorátorů, kteří 
zároveň rostou v lásce k Pánu Ježíši v potřebných. Matka Tereza kdysi napsala: V 
naší kongregaci jsme měli jednou za týden hodinovou adoraci. V r. 1973 jsme se rozhodly 
adorovat hodinu každý den. Máme mnoho práce. Naše domy pro chudé nemocné a 
umírající jsou přeplněny. Od té chvíle byla naše láska k Ježíši vroucnější, vzájemná láska 
ohleduplnější, láska k chudým soucitnější a počet povolání se zdvojnásobil. Svatý Julián 
Eymard vyslovil slavnou větu: Toto století je nemocné, protože se neklaní. Papež Pius 
XI. dodal: Klanění, díkůvzdání, litování hříchů a prosby - v tom je celé náboženství, 
všechny postoje, které lidstvo může a má zaujmout před Stvořitelem. Nechejme se 
inspirovat. 

        V tyto dny dostanete 
do rukou nové vydání 
Českého misálu, který 
začneme užívat od 1. 
neděle adventní. Prosím, 
abyste si ho před použitím 
prostudovali, protože tam 
jsou nějaké změny ve 
struktuře knihy Je třeba si 
znovu pročíst úvod a 
rubriky.  
        Připomínám například 

Všeobecné pokyny, kde najdeme odpověď na často diskutovanou otázku postojů 
při mši. V čl. 43: Kde je zvykem, že lid po skončení aklamace „Svatý“ klečí stále až do 
konce eucharistické modlitby a před přijímáním, když kněz říká: „Hle, Beránek Boží“, je 
chvályhodné to zachovat. U nás tento zvyk byl po staletí. Jen ti, kteří byli mimo 
lavice, kromě proměňování někdy stáli. Prosím, abychom se tohoto schváleného 
zvyku jednotně drželi. Prosím, aby se zachovala u nás zavedená praxe pro 
vstávání před evangeliem (Pokud se zpívá aleluja, stojíme, pokud sloka písně, 
vstaneme po dozpívání, s výjimkou mše, kdy se nese evangeliář. V tom případě 
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vstaneme, když jáhen pozvedne evangeliář a ukáže ho lidu.) Při obětním průvodu 
sedíme. Povstaneme po skončení odpovědi na výzvu „Modlete se, bratři a sestry.“ 
V čl. 82: Sluší se, aby každý střízlivě pozdravil pozdravením pokoje jen ty sobě nejbližší. 
Nemá jít tedy o velké rozptylování a je vhodné, aby varhaník neotálel se zpěvem 
Beránku Boží. Misál má více mešních kánonů. Jejich volbu je třeba dělat uváženě. 
Zvláště kánony pro mše s dětmi jsou omezeny výhradně na mše slavené jen pro 
děti. Adventem vstoupíme do Svatého roku milosrdenství. Využijme ho 
pastoračně jako skvělého daru. S vděčností za spolupráci ze srdce žehnám 
každému z Vás.                

 
 

DOPIS KARDINÁLA DOMINIKA DUKY OP KE DNI BIBLE 

Vážení přátelé, 
v červnu letošního roku se konalo             

9. plenární shromáždění Katolické biblické 
federace, jejímž členem je také České katolické 
biblické dílo. V závěrečném poselství se 
biblická díla z celého světa zavazují, že přispějí 
k slavení Svatého roku milosrdenství 
vypracováním biblických materiálů o mi-

losrdenství. I České katolické biblické dílo se zapojí do těchto aktivit. 
 Biblické dílo se dlouhodobě věnuje tématům, která souvisí s rodinou a jejími 

problémy; snaží se přispívat podle svých možností k evangelizaci současné 
evropské kultury. Ke konkrétní náplni naší práce patří biblické duchovní obnovy a 
kurzy výroby biblických postaviček. V minulém roce jsme uspořádali kurzy ve 35 
farnostech různých diecézí České republiky, kterých se zúčastnilo na 1 200 lidí. 
Biblické dílo usiluje o to, aby Písmu svatému správně porozuměli všichni, kdo 
mají o četbu Bible zájem. Prakticky to znamená zajišťování mnoha aktivit, nemalé 
přípravy a vedení administrativy. 

Chci dnes opět každému z Vás poděkovat za Vaše modlitby i finanční 
podporu Biblického díla; z loňské sbírky jsme obdrželi 670 000 Kč a finanční 
prostředky jsme využili k realizaci biblického apoštolátu. Dnes vás opět prosím o 
Vaši podporu pro příští rok. 

Užitečné náměty pro slavení Dne Bible, český překlad závěrečného poselství 
9. plenárního shromáždění Katolické biblické federace a další informace o našich 
aktivitách se nacházejí na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.  
S vděčností za Vaši podporu a přáním hojných milostí ze života s Písmem svatým 
Vám žehnám          

                    Dominik kard. Duka OP,  předseda správního výboru ČKBD 
 
Sbírku vykonáme na Památku všech věrných zemřelých 2. listopadu 2015.  Upřímný dík!  
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Z PORADY DĚKANŮ S ARCIBISKUPEM JANEM 

1. DOPORUČENÉ SVÁTKY - Každou neděli obnovujeme onu „SMLOUVU 
NOVOU A VĚČNOU“. Proto říká KKC v kán. 2177, že nedělní slavení dne a 
eucharistie Páně je středem života církve. „Neděli, den Páně, v němž se slaví 
velikonoční událost, je nutno v celé církvi zachovávat z apoštolské tradice jako prvotní 
zasvěcený svátek.“ „Rovněž se musí zachovávat den Narození našeho Pána Ježíše Krista, 
Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, svátek Těla a krve Kristovy, Svaté Bohorodičky 
Marie, jejího Neposkvrněného početí a Nanebevzetí, svatého Josefa, svatých Petra a Pavla a 
Všech svatých.“ V ČR také Slavnost sv. Cyrila Metoděje a Sv. Václava. Tyto se podle 
rozhodnutí ČBK doporučuje slavit jako zasvěcený svátek, tzn. že na mši sv. má 
přijít ten komu to pracovní či školní povinnosti nebrání, nicméně církev 
doporučuje slavit jako neděli. Slavnost Narození Páně a Bohorodičky P. Marie 
jsou  ZÁVAZNĚ ZASVĚCENÉ SVÁTKY. 
 

2. ŽEHNÁNÍ DĚTEM je třeba dělat důsledně po mši svaté, ne při svatém 
přijímání. Nejednotnost dělá problém při společných akcích (maminka přijde po 
mši svaté, že dcerka nebyla ještě u 1. sv. přijímání... co s tím....). 
 

3. SCHÓLY ať nezpívají jen rytmiku, ale i žalmy, ordinária a kancionálové písně 
s lidem. 
 

BIBLICKÉ ŽIDOVSKÉ TANCE 

V sobotu 24. října 2015 
odpoledne proběhla v Domu 
kultury ve Vsetíně pod 
vedením paní Gity Vyleťalové 
výuka biblických židovských 
tanců pro ženy a dívky, kterého 
jsem se zúčastnila. Kurz 
podpořila Církev bratrská 
Vsetín - Jasenka. Mám ráda 
tanec a téma kurzu mne 
oslovilo. Během odpoledne 
jsme se naučily celkem devět 
tanců. Šlo o tance: Jak dobré a 
utěšené, Svatební, Voda, voda, 

Příchod královny Šabat, Překrásná země Izrael a další. Nejvíce na mne zapůsobil 
tanec s názvem Jsem žena, který je modlitbou s gesty a opěvuje ženu jako dárkyni 
lásky a života, domova i pokoje. Tance i hudbu lze sice nalézt na internetu, ale 
určitě doporučuji osobní zkušenost.     

                                                                          Monika Jelínková, Vsetín 
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PODĚKOVÁNÍ 

           Chtěla bych velmi poděkovat našim duchovním Otcům a všem farníkům za 
modlitby a oběti, kterými jste provázeli naši rodinu a především mého manžela a 
tatínka našich dětí Petra, v době jeho těžké nemoci. Byla to pro nás velká posila. 
            Stejné poděkování patří těm, kdo nám jakkoli pomáhali, zvláště pak  
akolytům a nejbližším přátelům.  
            V neposlední řadě srdečně děkuji Vám všem za velkodušnost a projev 
opravdové solidarity při finanční sbírce, kterou jste nás podpořili. 
            Ať Vám náš Pán, který vidí vše, co je skryté, štědře odplatí! 

                                                                                                           Pavla Koňaříková 
 

TIP NA PRÁZDNINY 

Kaplan Josef nabízí společný pobyt 
pro rodiny z našich farností na Spišské  
Kapitule na Slovensku. Předběžný termín je 
srpen 2016, konkrétní datum bude 
upřesněno, jestliže budete mít vy, rodiny 
našich farností, o takovou formu společného 
strávení několika dnů zájem. Popřemýšlejte 
o této možnosti, víc informací o letošních 
Vánocích; pokud přemýšlíte o účasti již teď, 
napište na mail josefmikulasek@gmail.com.  
 

BESEDA S P. JOSEFEM MIKULÁŠKEM 

Ve čtvrtek 24. září jsme v Denním stacionáři pro seniory přivítali vsetínského 
kaplana P. ThLic. Josefa Mikuláška. Protože o. Josef už pátým rokem studuje 

teologii v Římě, není divu, že si pro 
nás připravil zajímavé povídání 
právě z tohoto svého pobytu, navíc 
doplněné promítáním pěkných 
fotografií. Z jeho výkladu jsme se 
dozvěděli o dějinách české koleje, 
která byla původně založena v roce 
1884 jako česká kolej Bohemicum. 
Nová budova, která byla po patronu 
sv. Janu Nepomuckém nazvána 
Nepomucenum, se nachází nedaleko 
Lateránské baziliky. Její stavbou byl 

pověřen známý italský architekt Castelli a byla posvěcena 23. dubna 1929. 
Studovalo zde či působilo hodně významných českých a slovenských kněží – 
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pozdějších biskupů a kardinálů. V současné době v ní bydlí asi 10 českých 
bohoslovců a kněží, sídlí zde česká komunita milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, které se starají o kuchyni, prádelnu a vrátnici a také několik 
zahraničních studentů z celého světa. Mezi další místa, která jsme mohli 
prostřednictvím o. Josefa navštívit, patří nejmenší stát na světě Vatikán s bazilikou 
Sv. Petra, vatikánské zahrady a muzea. Poté jsme se přesunuli o něco dále na 
sever - do Assisi, půvabného městečka ve Spoletském údolí, spjatého s životem a 
působením sv. Františka a sv. Kláry a zavítali jsme rovněž na horu Monte 
Cassino, kde byl r. 529 svatým Benediktem z Nursie založen významný klášter. 
Ten čekal velmi pohnutý osud zejména za II. světové války, kdy byl leteckým 
bombardováním Spojenců prakticky srovnán se zemí a teprve po válce byl znovu 
vybudován a vysvěcen.  

Na závěr jsme ještě měli možnost nakouknout do kráteru sopky Vesuv a pod 
ní výbuchem z r. 79 zcela zničených měst Pompejí a Herculanea. 

Jsme rádi, že si o. Josef i přes svou velkou vytíženost na nás našel čas a 
umožnil nám tak podívat se jeho prostřednictvím kousek dál do světa. Přejeme 
mu ze srdce, aby se mu studium i v letošním akademickém roce dařilo, aby ho s 
Boží pomocí úspěšně dokončil. 

                                                                 Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka 
 

DEN CHARITY VE VSETÍNĚ: MŠE SVATÁ A SETKÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ PŘI SPOLEČNÉM OBĚDĚ 

U příležitosti svátku Vincence de Paul 
(1576–1660), patrona charitního díla, který se 
řídil heslem "Bratři, nemilujme pouhým 
slovem, ale opravdovým činem,“ se 
uskutečnila ve vsetínském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie slavnostní mše 
svatá sloužená za Charitu, její zaměstnance, 
dobrodince i uživatele. 

Mši, která začala v 10 h dopoledne, 
celebroval prezident Arcidiecézní Charity 
Olomouc P. Bohumír Vitásek. Ve své homilii 
navázal na slova 19. žalmu:  „Hospodinovy 
předpisy jsou správné, působí radost v srdci.“ 

Otec Bohumír připomněl, že jednat podle Božích zákonů a uchovat si čisté a 
radostné srdce není pro nás vždy snadné, jelikož jsme svou lidskou přirozeností 
nakloněni k hříchu a tak se často dopouštíme chyb. Je proto nezbytné prosit Boha 
Otce, aby nám dal sílu jednat dobře. Nesmíme zapomínat na skutečnost, že Bůh 
nás jako první miloval nesmírnou láskou. Citoval dále slova papeže Františka: 
„Potřebujeme se stále nadechovat Boží lásky, abychom ji dokázali alespoň 
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trochu vydechovat.“ Řecké slovo charitas, ze kterého je odvozena charita, 
znamená obětavou lásku, která se vydává pro druhé. To ale není vůbec snadné, k 
tomu je potřeba být ponořen do Boží lásky, nechat se jí prostupovat, prozařovat, 
zvláště při adoraci, abychom ji pak mohli rozdávat dál. Tuto úvahu pak o. 
Bohumír zakončil výzvou k šíření projevů lásky v našem okolí, k hledání dalších 
možností vzájemné spolupráce třeba prostřednictvím zakládání farních středisek 
Charity nebo vytvoření klubu přátel Charity s větším zapojením dobrovolníků. 
V závěru mše svaté pronesla paní ředitelka Věra Dulavová slova poděkování 
adresovaná jak všem charitním pracovníkům, tak i mnoha dobrodincům a 
dobrovolníkům, bez jejichž obětavosti a podpory by Charita nebyla Charitou. 
           Po mši svaté přijali přítomní zaměstnanci pozvání paní ředitelky ke 
společnému obědu. Slavnost tak pokračovala příjemným posezením u výborného 
jídla v restauraci Náhon. 

                                                                Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka 
 

PODĚKOVÁNÍ 

V pátek jsme byli u vás  ve farnosti na 
besedě na témata úcty k životu a  
antikoncepce.  Přijetí bylo velmi milé, i když 
posluchačů nebylo mnoho. I tak se 
diskutovalo až téměř do 23 hodiny.  Dostali 
jsme večeři přímo na místě a to velkou 
zásluhou paní učitelky Vášové, která ze 
svého důchodu připravila a nakoupila 
potřebné potraviny. Nejen to, ale pozvala 
nás všechny na snídani k ní domů a mne 

tam v pátek  i na noc uložila.  Ještě jsem ani nebyla vzhůru a ona už běžela  
nakoupit čerstvé pečivo, šunku atd, abychom měli dobrou snídani.  Prožili jsme 
s ní krásné ráno a navíc ještě připravila obálku a dala našemu spolupracovníku 
Jiřímu peníze na benzín.  Nevím, kolik má důchod, byla to od ní  jistě oběť , kterou 
jsme velmi ocenili .   Zaslouží si poděkování.  Bez její pomoci bychom byli asi dost  
bezradní , hlavně tak pozdě večer.   

Hezké společenství jsme rovněž prožili v sobotu jak v Holešově, tak ve Zlíně, 
vrátili jsme se domů až po půlnoci a měli jsme toho taky dost.  Doufám, že 
informace, které jsme mohli předat, budou k užitku. Proto to také děláme a 
nelitujeme času ani výdajů - tak jak můžeme.  Kdybyste potřebovali, samozřejmě 
se můžeme domluvit někdy v budoucnu na další besedě.  

Píši Vám to proto, abyste věděl o obětavosti paní Vášové, ona by Vám to asi 
sama nepověděla.  
   

                     Moc zdravím  a přeji Pokoj a dobro.                                                           
                                                                                MUDr. Sylva Bernardová, Jihlava  
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POZVÁNKY NA LISTOPAD 2015 

DUŠICKY 2015 - PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
V neděli 1. listopadu začíná tzv. Dušičkový oktáv modliteb za zemřelé                               
(1. - 8. listopad). Na všechny svaté odpoledne a na Dušičky po celý den je možné 
při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 
modlitba na úmysly sv. Otce)  je podmínkou pomodlit se v kostele Modlitbu 
Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné získat tyto odpustky v tomto oktávu za 
obvyklých podmínek, navštíví - li někdo hřbitov a pomodlí se  za zemřelé, možné 
také navštívit Starý hřbitov ve Vsetíně (za Zámeckou zdí) a v Polance (u kostela). 

 

Dušičková pobožnosti neděle 1. 11. 2015 
 

VSETÍN POLANKA POZDĚCHOV 
16:00 15:00 12:00 

 

Bohoslužby na památku Všech věrných zemřelých 2. 11. 2015 
 

VSETÍN POLANKA POZDĚCHOV 
7:00 a 18:00; 10:00(NK) 17:45 16:00 

 

Příležitost ke svátosti smíření: 

                                                                                           
VSETÍN -  POLANKA PŘEDNÁŠKA „SEXUÁLNÍ VÝCHOVA DĚTÍ“ MUDr. 
Márie  FRIDRICHOVÉ, známé lektorky v oblasti prevence rizikového sexuálního 
chování a výchovy ke vztahům se zdravou integrací sexuality, na kterou jsou  zváni 
rodiče a široká veřejnost v pátek  6. listopadu 2015 od 16:15 - 17:45 do PC Vsetín. 
19:00 POLANKA - fara 
Co se dozvíte? Cíle sexuální výchovy, co nezanedbat na začátku, rizika a úskalí sexuální 
výchovy v období dospívání, jak může zasáhnout škola a mnoho dalšího... 
 

1. PÁTEK - od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka a Křížová cesta, 18:00 mše sv. a  
18:45 sv. požehnání - 6. SPOLEČNÝ PRVNÍ PÁTEK.  POLANKA 2. SPP 
Po večerní  mši svaté ve Vsetíně půjdeme s dětmi průvodem  na starý hřbitov, 
vezměte červené kalíšky.    
1. SOBOTU, - od 6:30 zpověď a  společná modlitba radostného, bolestného a 
slavného růžence, 7:30 mše svatá  a zasvěcení rodin Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie.    
POLANKA 6:30 mše sv., 7:00 společná modlitba Sv. růžence 
 

VSETÍN POLANKA POZDĚCHOV 
1. hodinu před mší svatou 1. hodinu před mší svatou 1. hodinu před mší svatou 
PÁ 9:00 - 11:00(večer nebude)   
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SVATÝ HOSTÝN - VÝJEZDOVÉ ZASEDÁNÍ PRF - ERF bude v sobotu             
 7. listopadu 2015. Začátek mší svatou v 7:30 v našem kostele, 8:00 odjezd na Svatý 
Hostýn, vzpomeňte v modlitbě. 
 

OSTROŽSKÁ LHOTA - při příležitosti 33. výročí úmrtí ( † 3. listopadu 1982) 
P. Antonína Šuránka, vás zveme ke vzpomínkové bohoslužbě, obětované za 
svatost kněží a nová povolání, v úterý 3. listopadu 2015 od 16:00 ve farním kostele 
v Ostrožské Lhotě. 
16:00 - modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá, adorace za kněze 
s modlitbou litanií ke Kristu Knězi a Oběti.  Následuje průvod k hrobu  
P. Antonína Šuránka na místní hřbitov. 
 

LIDEČKO - KNĚŽSKÁ DĚKANSKÁ KONFERENCE 
U příležitosti děkanské rady - dříve konference -  bude sloužit ve středu  
25. listopadu 2015 v kostele sv. Kateřiny v Lidečku  za †  biskupy a kněze v 9:00 s 
kněžími děkanátu Vsetín mši svatou  Mons. Josef Hrdička. Srdečně zveme věřící! 
 

VSETÍN - ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE vystřídá tradiční 
„SILVESTROVSKÉ TÓČO“ Obnovu povede P. THDr. Vojtěch Kodet O.Carm. 
PROGRAM: pátek   27.11.2015 18:00 mše svatá, 19:00 přednáška pro všechny 
                       sobota 28. 11. 2015  10:00 - 17:00 DUCHOVNÍ OBNOVA v PC,  
                                                         17:00 - 20:30 Adventní vigilie, 20:30 Mše svatá 
                        neděle 29.11.2015 mše svaté 7:00 a 8:30 
POLANKA - v předvečer  1. adventní neděle zveme také k VIGILII ZA POČATÝ 
LIDSKÝ ŽIVOT, ke které nás pravidelně zval už papež Benedikt XVI. Začátek 
v 19:00, při eucharistické adoraci budeme děkovat za vtělení Božího Syna, který 
dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také bude prosit o 
ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. 
Svatým Otcem Františkem bude vyhlášený  ROK MILOSRDENSTVÍ.  
Oblíbeným symbolem v předvánočním čase je adventní věnec, který nemá chybět 
v žádné rodině. Při nedělních bohoslužbách věnce požehnáme. Přineste si je před 
oltář. Věnečky budeme vyrábět v pátek 27. listopadu 2015 od 16:30 v PC 
(v Polance na faře). Prosíme děti, aby přišly i s rodiči.  
SDRUŽENÍ ŠANCE paní Mgr. Kubicové Miroslavy bude prodávat Vánoční 
hvězdy, v neděli 29. listopadu 2015, před a po bohoslužbách v chodbě u kostela. 
 

 
V plánu (byla) je? také ZABIJAČKA, mašíka máme, řezníka 
nemáme..... Kdyby někdo o někom věděl... na sobotu 21. listopadu 
2015. 
 
TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2016 bude probíhat od 8. - 10. ledna 2016. 
Přihlášky pro vedoucí skupinek i koledníky jsou na stole vzadu u nástěnek. 
Vyplněné přihlášky odevzdejte v náboženství nebo na Charitě. 
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KAREL VYSLOUŽIL  

Karel Vysloužil se narodil 24. ledna 1927 v Čelčicích u Prostějova coby 
čtvrté dítě v pořadí. Pamětník pochází z rolnické rodiny, která obhospodařovala 
čtrnáct hektarů polností. Po absolutoriu na reálce a předčasné smrti otce bylo 

potřeba zastat rodinné 
povinnosti, a tak se Karel 
v roce 1945 ujal 
hospodářství. Ve své rodné 
vsi žil až do doby, kdy se 
seznámil se svou 
nastávající manželkou 
Jitřenkou. Okolnosti jejich 
nečekaného seznámení na 
Svatém Hostýně mají 
takřka románový 
charakter. Faktem je, oba 
mladí lidé se doslova pár 

hodin po prvním setkání rozhodli ke společné cestě životem. Jelikož Jitřenka 
pocházela ze Vsetína, Karel se odhodlal zanechat hospodaření a odstěhovat se 
z Hané na Valašsko. Svatba proběhla 18. září 1948. Jelikož v roce 1949 musel Karel 
Vysloužil nastoupit vojenskou službu, nastalo nutné odloučení. Když v noci 9. 
října 1949 přišli do kasáren příslušníci státní bezpečnosti, Karel už spal. 
Následovalo probuzení, zatčení a transport do vazební věznice v Olomouci, kde si 
vojín pobyl několik měsíců. Následovalo vyšetřování a výslechy. Ještě obtížnějšími 
se jevily záludné výslechy, které musel průběžně podstupovat. Od mírného tónu 
vyšetřovatelé postupně přecházeli k nátlaku a fyzickému napadání. Vězeň zprvu 
netušil, čeho se mohl dopustit, ale časem celá věc vytanula na povrch. Důvodem 
jeho zatčení byl jeho podíl na „diverzantské“ akci, kterou se svými kamarády 
podniknul během jara 1948. Skupina mladíků sympatizujících s Čs. stranou 
lidovou začala po kraji tajně distribuovat letáky vyzývající k odporu proti sílící 
komunistické moci a obraně demokratických hodnot, a to způsobem volby 
prázdným lístkem při plánovaných celostátních volbách v roce 1948. Přestože se 
ukázalo, že Karel Vysloužil nebyl vedoucím skupiny, ale jen asistujícím, 
vyšetřovatelé se rozhodli obvinit z inspirátorství a vůdcovství právě jeho. 
Olomoucký proces přitom měl být jedním z prvních názorných případů likvidace 
protikomunistických skupin na Moravě. Ostatně v době, kdy se konal, paralelně 
probíhalo pražské líčení s Miladou Horákovou. Karel Vysloužil dostal 24 let 
nepodmíněně. Jelikož se v té době rozšiřovala těžba uranu v Krušných Horách, 
mladý vězeň putoval na Jáchymovsko. Zmalomyslnět mu zabraňovala jen osobní 
víra v Boží prozřetelnost a také silná láska k ženě Jitřence. I panu Vysloužilovi 
pomáhala jen modlitba a víra v příznivější vývoj vnitrostátní politiky. Když byly 
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v 50. letech otevřeny doly také na Příbramsku, Karel Vysloužil byl přeložen na 
tábor Vojna. Povzbuzení tak nábožensky založený vězeň spatřoval alespoň 
v možnosti pobytu poblíž poutního místa Svatá Hora. Jak vzpomíná, každý den 
chodil k místu, odkud bylo vidět na vzdálené věže chrámu. To aby se pomodlil za 
uzdravení ženy Jitřenky a brzký návrat domů.  

 Když v druhé polovině 50. let došlo k politickému „tání“ určité procento 
politických vězňů bylo propuštěno. V roce 1958 se naštěstí pamětník ještě mohl 
vrátit za svou ženou a příbuznými do Vsetína. Bylo to po stech měsících věznění, 
z čehož v souhrnu dva roky prožil v samotkách. 

Šedesátá léta byla pro Karla Vysloužila dobou poklidného rodinného života 
a realizace v různých zaměstnáních. Pro vrozenou pečlivost a pracovitost byl 
pamětník v různých pracovních kolektivech oblíbený, pročež i jeho vězeňská 
minulost ustupovala do pozadí. Existovaly sice snahy o jeho pracovní 
diskriminaci, ale nadřízení se jej zastávali. Měl odbojnou povahu a snažil se 
pojmenovávat věci pravým jménem. Postupem času se začal projevovat i literárně 
a během 80. let rozvinul vlastní básnický talent. Snahu sdělovat své pocity 
a názory touto formou po roce 1989 rozšířila také možnost veřejného působení. 
Nejenže nastala doba publikační svobody, ale i volného politického života. Pan 
Vysloužil se angažoval především v komunální politice. Stal se členem 
zastupitelstva města Vsetína a prosazoval protikorupční zásahy. I z toho důvodu 
se jej řada dalších regionálních politiků snažila omezovat. Znechucen politickými 
šarvátkami a různými soudními procesy se pamětník postupně z místní politiky 
stáhnul a na stáří se začal cele věnovat literární činnosti. Za poslední léta Karel 
Vysloužil vydal ve vlastním nákladu řadu básnických sbírek a založil miničasopis 
poezie Hlas pasínku. Jak sám říká, naději do budoucna spatřuje v mladé generaci, 
a proto se snaží o svých zkušenostech a názorech na svět promlouvat především 
k ní. 

V roce 2012 při Dnech lidí dobré vůle ocenila Česká biskupská konference 
dlouholetého vězně komunistického režimu Karla Vysloužila za přínos v tvůrčí 
oblasti Řádem sv. Cyrila a Metoděje.  

 Zemřel posílen svatými svátostmi v úterý 27. října 2015 ve Vsetínské 
nemocnici, pochován 7. listopadu 2015 na vsetínském hřbitově. R.I.P. 
 

8. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN 

 V září jsem měl možnost se s  rodinou  Karla 
Kundery z Lužné zúčastnit  8. SVĚTOVÉHO 
SETKÁNÍ RODIN ve Filadelfii. Mimo jiné jsme 
navštívili jsme naše krajany v New Yorku, kde se 
nám věnoval P. Antonín Kocúrek, rodák z Hovězí, 
dále nejdůležitější přírodní památku Severní 

Ameriky, Niagarské vodopády, 1000 Islands (1000 ostrovů v ústí jezera Ontario 
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na řece sv. Vavřince). Druhou část pobytu jsme prožili ve Filadelfii, kde se nás 
ujala hostitelská rodina Richarda (ženatý jáhen) a Donny Bennerových 
v městečku Delanco ve státě New Jersey, asi 30 mil od centra Filadelfie. Setkání 
začalo v úterý 22. září dopolední registrací v Pensylvania Convection Center.  
Odpoledne bylo setkání oficiálně zahájeno za účasti arcibiskupa Filadelfie Mons. 
Charlesa Josepha Chaputa, biskupů a kněží z celého světa. Každý den v  sále pro 
11 000 sedících  byla v 8:30 mše svatá, při které koncelebrovalo asi 100 biskupů a 
300 kněží. Z naší vlasti to byl Mons. Jan Vokál z Hradce Králové, z Národního 
centra pro rodinu v Brně 
ředitelka PhDr. Ing. Marie 
Oujezdská, manželé Brabcovi 
a Karel, Jana, Adam, Kryštof 
a Kateřina Kunderovi 
z Lužné z  farnosti Valašská 
Polanka. Každý den byly 
dopoledne přednášky, nejvíce 
účastníky zaujaly workshopy, 
na kterých asi 300 
prorodinných organizací 
prezentovaly svoji pomoc při 
pastoraci rodin. Mimo 
program jsme navštívili také 
kostel sv. Petra, ve kterém je pochován sv. Jan Nepomuk Neumann, který ve 
Filadelfii a vůbec v USA je velmi uctíván (založil 100 Katolických škol a vybudoval 
80 kostelů). Z jiných míst je to např. Liberty bell - zvon svobody. Samotné setkání 
s papežem Františkem probíhalo v sobotu a neděli na Benjamin Franklin 
Parkway - na hlavním bulváru města. Večerní vigilie se zúčastnilo několik set tisíc 
lidí. Vystoupili zástupci všech světadílů s osobními  svědectvími, doprovázenými 
četbou Písma, papežských dokumentů o rodině i jiných textů: snoubenci z 
Austrálie stejně jako argentinský manželský pár, který právě oslavil diamantovou 
svatbu. Křesťanská rodina z Jordánska, která vyprávěla o chudobě, náboženském 
pronásledování, emigraci a válce i rodina z Nigérie, která sdílela své utrpení, 
uzdravení a odpuštění. Promluvila ukrajinská matka se dvěma syny, kteří 
emigrovali do Spojených států, i žena, která na vlastním těle prožila zázrak 
uzdravení na přímluvu filadelfské rodačky sv. Kateřiny Drexelové. Prarodiče z 
New Yorku poukázali na krásu otevřené a početné rodiny, zatímco Gianna 
Emanuela Mollová přečetla jeden z dopisů své matky. Dětská lékařka a italská 
světice Gianna Berettová Mollová, která za rodinu přinesla nejvyšší oběť, je spolu 
se sv. Janem Pavlem II. patronkou Světového setkání rodin. V neděli pak se 
závěrečné mše svaté 2 mil. věřících, především z USA, v závěru papež František 
pozval rodiny celého světa   do irského Dublinu v roce 2018.   

           pf 



 
- 18 - 

POZVÁNKA K ROKU MILOSRDENSTVÍ 

Vážené sestry a bratři, 
Svatý otec František vyhlásil mimořádné jubileum - 

„Rok milosrdenství“- který se blíží (8.12.2015 – 
20.11.2016). Náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých! 

 Svatá Faustyna ve svém „Deníčku“ napsala: „V 
Ježíši vstanu z mrtvých, ale nejprve v něm musím žít. Jestliže 
se nerozejdu s křížem, tehdy se ve mně projeví evangelium. 
Všechny mé nedostatky doplňuje Ježíš.“ (Deníček, s. 392). 
Otcové palotini vedou Knihu Milosrdenství, do které se 
můžeme nechat zapsat (přihláškou) a tak rozšířit kruh 

vzájemné modlitby. Počet členů Knihy Milosrdenství k 1.12.2014 z České 
republiky je 1517 a 49 ze zahraničí. Otcové palotini slouží každý pátek v 16 hodin 
mši svatou za členy a úmysly v poutním kostele ve Slavkovicích. Do přihlášky se 
zapíše adresa: Otcové palotini, Jámy 71, 952 32 Jámy, tel. 566 502 855, e-mail: 
info@knihamilosrdenstvi.cz, web: www.knihamilosrdenstvi.cz, nebo br. Stanislav 
Šuják, Val. Polanka 291. Mám 8 přihlášek do Knihy Milosrdenství i nějaké obrázky 
a tiskoviny.  

Z Deníčku sv. Faustyny s. 379: „Při jedné adoraci mi Ježíš slíbil, že s dušemi, které 
se budou utíkat k mému Milosrdenství a s dušemi, které budou mé veliké Milosrdenství 
oslavovat a hlásat je ostatním, v hodině smrti naložím podle svého nekonečného 
Milosrdenství. Mé Srdce bolí to (řekl Ježíš), že dokonce ani vyvolené duše nechápou, jak je 
mé Milosrdenství veliké, jejich styk se mnou je jistým způsobem nedůvěřování. Ach, jak 
velice to zraňuje mé Srdce. Vzpomeňte na mé utrpení a nevěříte-li mým slovům, věřte 
alespoň mým ranám.“ 

Papež František 18.3.2013: „Ježíšovým poselstvím je milosrdenství. Pro mne 
osobně - říkám ve vší skromnosti - je to nejsilnější Pánovo poselství.“ 
                                                                                    

Stanislav Šuják, Valašská Polanka 
 
PODĚKOVÁNÍ VSETÍNSKÉ FARNOSTI P. ANTONÍNU FIALOVI 

Děkujeme otci Antonínu, Vsetínskému kaplanu, za obětavou činnost pro 
farnost, za upřímné a oddané darování se do služby potřebným a za otevřenost a 
lidskost, se kterou k nám přistupoval a s jakou láskou nám přibližoval Boží slovo.  

Kromě služby u oltáře děkujeme i za chvíle katechezí, přednášek i sdílení. 
Děkujeme za čas věnovaný mládeži i společenstvím. Děkujeme za ochotu 
naslouchat, poradit a podpořit v modlitbě.  

Každému z nás otec Antonín zůstane hluboko v srdci a chceme na něj 
pamatovat v modlitbě a prosit za jeho zdraví a požehnání pro další službu.  
                                                                                                                

                                                                                                              Farníci ze Vsetína 
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FARNÍ PLESY 2016 

             Zveme všechny lidi na 2.  KAPLIČKOVÝ PLES 9. ledna 2016 do  
KD Lužná. Prioritou plesu není finanční zisk, ale vytvořit společenství, pobavit se, 
zatančit si, lépe se poznat a zažít radost. Dá - li Pán a něco se přece jen utrží, chtěli 
bychom výtěžek dát na novou  kapličku P. Marie Lurdské a sv. Floriana.  K tanci 
a poslechu hraje KOLÍK Vizovice. Srdečně zvou pořadatelé! 
 

Také vsetínští farníci zvou na 4. farní ples  
16. ledna 2015 na KaDéčku Sychrov od 19:30, 
k tanci a poslechu hraje KIKS BRASS  Můžete se 
těšit na bohatou tombolu. Vstupné slosovatelné, 
kapacita sálu omezená. Zveme zvláště mladé 
jako spolupořadatele, je pro ně připravené 
překvapení.... 
 
 

FARNÍ KRONIKY                                                            

Do našich farních společenství jsme přijali:                                                
Šimon Jan Ondruš, *27. 07. 2015 (Vsetín) 
Dominik Ondruš, *27. 06. 2015 (Vsetín) 

Mikuláš Látal, *23. 07. 2015 (Vsetín) 
 

Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli: 
Jaromír Hnik, Val. Meziříčí a Barbora Trchalíková, Vsetín, 03. 10. 2015 (Vsetín) 

František Holík, Prlov a Jiřina Zichová, Pozděchov, 10. 10. 2015 (Vsetín) 
Mgr. Jan Slíva, Lískovec a Mgr. Petra Chalupová, Vsetín, 17. 10. 2015 (Vsetín) 

Ing. MSc. Róbert Prno, Nemšová a Dis. Rosalie Kozubíková, Valašská Polanka 
 09. 10. 2015 (Valašská Polanka) 

 
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 

Jaroslav Hurta, 87 let, †  25. 09. 2015 (Vsetín) 
Jindřiška Kardošová, r. Štěpánková, 82 let, †  25. 09. 2015 (Vsetín) 

Zdeněk Seget, 73 let, †  11. 10. 2015 (Vsetín) 
Jan Kročil, 77 let, †  03. 10. 2015 (Valašská Polanka) 

Terezie Juřicová, r. Juřicová, 88 let, †  03. 10. 2015 (Valašská Polanka) 
Anežka Jeřábková, r. Kršáková, 72 let, †  07. 10. 2015 (Valašská Polanka) 

Josef Štefka, 67 let, †  19. 10. 2015 (Valašská Polanka) 
 
 

Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov. 
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte do 20. listopadu 2015 na adresu favsetin@ado.cz 

Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5,- Kč. www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz 


