
 

  
FARNÍ LISTY 

    LLeeddeenn  22001144  
APEL KRÁLOVNĚ NANEBEVZATÉ 

Naše nejdražší Patronko Královno Nanebevzatá, 
Tebe naši předkové zvolili za ochránkyni města, 
svou a také naši. Jak řekl jeden kněz: „Máme tu 
nejlepší přímluvkyni v nebi“. Maria chceme jít ve 
tvých stopách. Ty jsi NEPOSKVRNĚNÁ. 
Slibujeme Ti, že se budeme varovat jakékoliv 
poskvrny hříchu, že své děti budeme zbavovat 
dědičného hříchu skrze svátost křtu, vychovávat 
ve víře a vést k Bohu. Ty jsi BOHORODIČKA. 
Zrodila jsi Božího Syna, kterému usiloval o život 

Herodes. Zavazujeme se, že budeme chránit nový život od samého 
početí před Herody dneška, že nikdy nepůjdeme na interrupci a umělý 
potrat nebudeme nikdy schvalovat. Tvůj Syn se narodil do Svaté 
Rodiny, chraň každou naši rodinu před zlem  rozvodu a nemanželských 
soužití, které nebudeme tolerovat. Zachovej lásku, úctu a věrnost našich 
rodičů. Slibujeme Ti, že se nikdy nerozvedeme. Ty jsi zůstala  PANNOU 
NA VĚKY. Chraň naše děti, mládež, rodiny před konzumním 
způsobem života. Pomoz nám zachovat čistotu duše i těla. Ať naše děti 
nacházejí pravý smysl života - nikdy se neuchylují k alkoholu a drogám,  
vedeni Tebou - Matkou dobré rady, nacházejí své celoživotní povolání - 
v manželství nebo zasvěceném životě. Dej nám věrnost v tomto 
povolání. Ty  jsi NANEBEVZATÁ, v nebi ve slávě svého Syna, kde je i 
náš pravý domov a vlast. Chraň nás na naši pouti do nebe v naši drahé 
Zemi české, v našem milovaném městě Vsetíně, uděl nám pokoj a mír, 
chraň všechny naše obyvatele, zvláště  ty, kteří hrdě nesou jméno 
KŘESŤAN, ať jsou jedno jako Tvůj Syn v Otci. Ať skrze nás neustále 
vítězí Tvé Neposkvrněné Srdce - VÍTĚZNÁ OCHRANYNĚ MORAVY 
ZŮSTAŇ MATKOU LIDU SVÉMU - voláme.       Vděční farníci vsetínští 



VE SLUŽBĚ NAŠIM NEMOCNÝM 
V pondělí po bohoslužbách v 7:00 a 16:00 i v Polance v 17:00 se bude 
udělovat jednotlivě  Svatoblažejské požehnání.  Den, kdy o něco více 
nezůstávají bez povšimnutí ti, kteří trpí nějakou nemocí, připadá na 
svátek Panny Marie Lurdské 11. února 2014. Světový den nemocných 
se z podnětu papeže Jana Pavla II. slaví od roku 1993. Před více než 150 
lety, v roce 1858, se v Lurdech v tento den poprvé zjevila Panna Maria 
chudé a nemocné čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové. Od té doby se 
Lurdy staly symbolem Panny Marie. Světový den nemocných 
připomíná utrpení a nemoc jako něco, co k lidskému životu patří, ačkoli 
na to mnohdy chceme zapomenout.  
Běžnou praxí v Církvi je, udělovat v tento den svátost pomazání 
nemocným. My ho udělíme při mši svaté na tento den ve Vsetínské 
nemocnici, oddělení LDN v prvním patře na jídelně ve 14:00. Pokud tam 

máte někoho ze svých blízkých, přijďte 
s nimi na tuto mši svatou. Nutné je 
dopředu domluvit svatou zpověď, aby 
tito mohli tuto svátost přijmout. Na naše 
nemocné budeme také pamatovat 
Novénou k Panně Marii Lurdské před 
Světovým dnem nemocných 11. února 
2014 vždy po mši svaté. Začneme o 
památce svatého Blažeje. Je třeba spořit 
dokud jsme zdraví. Dnes naše modlitby 
potřebují jiní a jak věříme jednou se za 
nás budou modlit další... V kapličce               
sv. Růženy se modlíme na tento úmysl 
dvakrát týdně při mši svaté v pondělí a 
v sobotu v 16:00. 
 

NEMOCNIČNÍ KAPLANI VE VSETÍNSKÉ NEMOCNICI 
Ve středu 15. ledna 2014 při Ekumenické bohoslužbě v nemocniční kapli 
sv. Růženy za účasti pozvaných zástupců Římskokatolické církve a 
církví zapojených do ERC, působících ve Vsetíně, byli na základě 
Dohody o duchovní péči ve zdravotnictví, uzavřené mezi ČBK a ERC, 
vysláni za KC P. Bohumírem Vitáskem, biskupským delegátem pro 
pastoraci nemocných při AO do krajské Nemocnice Vsetín dva 
nemocniční kaplani: pan Mgr. Jan Mokrý z Huslenek a slečna Bc. Marta 



Koňaříková z Hovězí. Oba kaplani obdrželi od Mons. Jana Graubnera 
k 13. lednu 2014 jmenovací dekrety. Vyslání kaplanů předcházelo 
uzavření písemné smlouvy upravující činnost nemocničních kaplanů 
mezi Nemocnicí Vsetín a Arcibiskupství olomouckým. 
Nemocniční kaplan - kaplanka se věnuje nejen pacientům v nemocnici, 
ale také jejich příbuzným a zaměstnancům nemocnice. Po odborné 
stránce podléhá biskupskému delegátu pro pastoraci nemocných. Podle 
dekretu pracuje v nemocnici nebo také v jiných zdravotnických a 
sociálních zařízeních. Jeho pracovní náplň je stanovena samostatným 
dokumentem. Pastoračně podléhá místnímu děkanovi, který potvrzuje 
jeho pravidelnou zprávu o činnosti, nebo dle písemné dohody to za 
děkana dělají faráři míst, kde jsou nemocnice. Spolupracuje se 
zodpovědnými za společenství rodin, seniorů, mládeže a Maltézské 
pomoci, z jejichž řad pocházejí dobrovolníci spolupracují při návštěvách 
nemocných či organizaci bohoslužeb v nemocnicích a dopravě či 
doprovodu pacientů na bohoslužby. 
Nejedná se tedy o kaplana jako kněze ve větší farnosti, proto tuto funkci 
mohou vykonávat i ženy. Takoví kaplani - kaplanky pracují také i 
v jiných oblastech, např. ve vězenství, školství, atd. 
Nebojte se proto obracet na tyto naše kaplany - ky, přes ně se můžete 
také obracet na kněze, kteří zprostředkují specifickou službu (svátost 
smíření a svátost nemocných), nebo přítomnost duchovních jiných 
křesťanských církví. Jmenovaní jsou v nemocnici přítomni: 
sl. Koňaříková (736 443 149) pondělí a středa v odpoledních hodinách a 
pan Mokrý (731 894 043) v úterý a ve čtvrtek.  

 
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA 

 20. ledna 2014 proběhla přednáška Mgr. Jaroslava Fidrmuce na téma: 
„Vliv školy na vývoj dítěte - co nabízí 
křesťanské školství.“ Ti kteří tam byli 
jistě nelitovali, v dalším vydání farních 
listů sdělíme některé podrobnosti. 
Nyní zveme, zvláště všechny rodiče, 
také prarodiče a příznivce Církevní 
MŠ na přednášku Mgr. Zdislavy 
Vyvozilové, ředitelky Centra pro 

školy při AO na téma: „Co je potřeba udělat pro založení Církevní 
školky.“ V pondělí 3. února 2014 v 17:00 v Pastoračním centru Vsetín! 



ADVENT 2013 
 
      MOJE ADVENTNÍ CESTIČKA                            
ze strání valašských na stráně betlémské 

Už jsou to dva měsíce, co se naše děti 
z Polanky vydaly na pouť s malými 
dětmi - Kimem a Mikou za malým 
Ježíškem do Betléma.  
Každý den od 1. - 24. prosince měly 
nějaký úkol a večer vše zapsaly do 
cestovního deníčku. Podívejme se jak se 
toho některé děti zhostily: 
1. 12. „Rodiče mi vyprávěli jak prožívali 
advent, v té době byl adventní věnec 
jenom v kostele, stejně tak nebyly nikde 
žádná světýlka. Jenom před kostelem byl 
jediný osvětlený stromeček. Advent se 

slavil jen doma a v kostele jen v tichosti. Nebyl žádný předvánoční shon, 
ale jít do kostela bylo pro někoho i nebezpečné.“ Viktorka 
7. 12. „Dnes jsem šla na hřbitov zapálit svíčku na hrob prababičce a 
pradědečkovi. Také jsem zapálila svíčku babičce a strejdovi Milanovi“                 
Natálka 
10. 12. „Dnes jsem byla ráno na rorátech, pak u Panenky Marie 
v Mikšicách, večer jsem 
četla z Bible a modlili jsme 
se jeden desátek a u té 
Bible jsem si 
zapamatovala jednu větu: 
Sám Bůh bojuje za 
Izraelity.“      Markétka 
11. 12. „Babička nasbírala 
z okolních stromů listy a 
já jsem je poznával. Babička nám pomáhá, protože putuje s námi do 
Betléma. Umýval jsem sa ledovou vodou, od té doby je ze mě otužilec.“ 
Lukášek 
15. 12. „Dala jsem jídlo králíčkovi Bobkovi a kocourovi Macíkovi. 
Ptáčkům jsem nasypala slunečnici. Jsem nachlazená, tak do lesa půjdeme 
nakrmit zvířátka jindy.“ Terezka 



16. 12. „Maminka mi udělala radost tím, že jsem šla ze školky po obědě.“ 
Kačenka 
17. 12. „Posiloval jsem: doma na dřevě.“ Štěpán 
18. 12. „Dnes jsem se naučil tuto modlitbu: Rajská zahrádečka, v té 
zahrádečce zlatý stolíček, pod tím stolíčkem Panna Maria synáčka ovíjala 
a zavíjala. Přiletěli k ní andělé, vzaly ju pod svá křídla a letěly s ňů do 
nebe. Nebe sa otevřelo, všechny zvony zazvonily, dušičky sa radovaly, 
enom ty sa neradujů, které matku, otca bijů.“ Jiřík 

23. 12. „Když byla první 
neděle adventní a šly jsme 
s lucerničkami v průvodu, 
tak se mi to moc líbilo a já 
si řekl, že budu chodit 
každý den na roráty. 
Přiznám se, že se mi někdy 
nechtělo někdy vstávat, ale 
maminka mi vždycky 

pomohla a já šel. Dnes mám velkou radost, že jsem to vydržel a 
nevynechal ani jeden den. Někdy jsme se sestřičkou neposlouchali a 
zlobili, ale snažili jsme se abychom byli hodní“ Toník 

 
POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o 
duchovním povolání, povzbuzuji, nebojte se 
odpovědět na Boží volání ochotným a 
velkorysým ANO. Církev potřebuje 
odvážné a věrné pastýře, svědky a hlasatele 
Božího slova, budovatele společenství a 
služebníky svátostí a lásky. Je to velké 
poslání, na které žádný člověk nestačí sám 
ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede 
dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a 
budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na 
svého kněze, který Vám podá potřebné informace včetně formuláře 
přihlášky do semináře. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce 
března 2014. Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou 
modlitbou provázejí.  

Všem ze srdce žehná                                                 arcibiskup Jan 



FÓRUM MLÁDEŽE 

Ve dnech 21.- 23. února 2014 se v Kroměříži na Arcibiskupském 
gymnáziu uskuteční setkání zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze 
na Fóru mládeže. Tématem tohoto fóra bude RODINA. Společná setkání 
a diskuse přispějí mladým k poznávání důležitosti rodiny, křesťanského 
manželství a potřebné přípravy na ně. Z každé naší farnosti vyšleme                     
1 - 2 mladé.                                                                                  pf 

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ V NAŠICH FARNOSTECH ZA ROK 2013 
 

Začátek roku ve znamení solidarity při „Tříkrálovém koledování“, 
o víkendu 4. - 6. ledna 2013 nasbíralo 51 skupinek ve Vsetíně 229.082Kč, 
v Janové 8.811Kč, v Ústí 9.045Kč a ve Lhotě 16.545Kč. Díky!!! Také paní 
koordinátorce Lence Vašků. Ve Valašské Polance  40 609Kč, v Lužné 
23 250  Kč, v Senince 6 523 Kč a v Leskovci    0 Kč. Celkem   70 382 Kč. 
Také sl. koordinátorce Janě Srbové. Díky!!! (Charita Vsetín 769.160Kč, 
děkanát Vsetín 1,290.749Kč) 
              23.  prosince 2012 proběhla volba nové Pastorační rady farnosti - 
zvoleni a jmenováni byli Dulavová Věra, Adamcová Pavla, Čunková 
Pavla, Fiľo Jaroslav, Jakubkovič Milan, Mikušová Zdenka, Podpinková 
Marie, Vašků Alžběta a Změlík Radim.  
          V pátek 11. ledna 2013 byl ve farním kostele Adorační den a 
zároveň den vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci, začal 
mší svatou ve čtvrtek 10. ledna 2013 v 18:00, celou noc a celý den 
ADORACE NSO – jednotlivé skupiny po hodině, zakončení v pátek 
v 17:30 TeDeem a mší svatou , díky všem!!!! 
 V neděli 13. ledna proběhla schůzka mužské scholy pod vedením pana 
Radima Změlíka. 
 V týdnu od 13. – 20. ledna 2013 probíhaly v našem městě ekumenická 
setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, v našem kostele 
kázal bratr  P. Čmelík z HS ČCE, v kapli sv. Růženy br. Pavel Kostečka 
z CASD. 
           2. února 2013 naše ženy vyrazily na 
tradiční Hromiční pouť matek do 
Šternberka, příští rok bychom rádi 1. února 
2014 slavili v našem mariánském kostele na  
závěr Mariánské duchovní obnovy.                           
1. farní ples, se uskutečnl v sále Vsetínského 



zámku v sobotu 9. února  2013 v 19:00, hrála VALAŠKA.  
           3. února byly představeny farnosti děti – prvokomunikanti. A také 
začala 9-ti denní pobožnost k P. Marii Lurdské za nemocné, která 
vyvrcholila 11. února 2013 na Světový den nemocných světelným 
průvodem.   
          11. února 2013 v pravé poledne obletěla bleskově zpráva svět o 
abdikaci papeže Benedikta XVI. 

 13. února začala doba postní, ve které Křížové cesty byly ve středu, 
 pátek, neděli a  kapli sv. Růženy. Modlily se různé skupiny farníků – 
děti, schola, ministranti, Klub maminek, muži a ženy, impozantní také 
byla Křížová cesta městem a za město, na Velký pátek ve 21:00,DÍKY!!!! 
            Na letošní postní dobu už po páté vyhlásil otec arcibiskup 
tzv. Postní almužnu, ve které jste ušetřili na potřebné   21.027Kč.  
            Postní duchovní obnova s P. Lvem Eliášem proběhla 17. - 
23. února 2013 v kostele a PC. 
            28. únor byl poledním dnem pontifikátu Benedikta XVI., 
v podvečer pak odletěl do letního sídla papežů Castel Gandolfa a také 
drahého duchovního otce P. Josefa Berece SVD, který obětavě sloužil 
v Polance s krátkou přestávkou dlouhých 37let. S ním se farníci rozločili 
při mši svaté v neděli 17 února 2013, za účasti provinciála Verbistů 
z Nitry P. Ján Halama SVD.  Farnost byla od 1. března 2013 svěřena do 
duchovní péče kněžím ze Vsetína   P. Františku Královi, jako 
administrátorovi a P. Mgr. x. Mariuszovi Karkoszkovi. 
            V rámci Roku víry byly uspořádány přednášky „O víře v Roce 
víry“, kde přednášeli kněží P. Rastislav Kršák, SVD, P Marek Poláčik, 
SVD, P. Antonín Fiala, P. Mgr. Bedřich Horák a také pan Kuběja a další. 
V úterý 12. března začalo v Sixtinské kapli konkláve, na jehož konci 
vyšel na lodžii basiliky sv. Petra 266. nástupce sv. Petra, apoštola, Jorge 
Maria Bergolio, jako pp. FRANCISCO. Naši farníci podpořili kardinály 
nepřetržitou adorací NSO až do chvíle, kdy nový papež vystoupil na 
Svatopetrském náměstí, zaznělo pak oslavné TEDEUM. 
            V sobotu  23. března se uskutečnilo na Velehradě  Arcidiecézní 
setkání mládeže s otci biskupy za účasti 20 ze Vsetína a 15 z Polanky. 
               Bohoslužby Svaté týdne proběhly za velké účasti věřících – na 
Bílou sobotu přijalo svátost křtu 3 katechumeni, ve sv. Triduu jsme se 
modlili také Temné hodinky, také proběhla Novéna k Božímu 
Milosrdenství, vždy v 15:00. 
             Velikonoční ples mladých proběhl v Lidečku 6. dubna 2013. 



           20. dubna proběhla pouť do nových kostelů na Slovácko, kde jsme 
byli přijati P. Rakem, P. Pelcem, bratřími Dominikány a pan Vlk nás 
pohostil v Prakšicích, navštívili jsme 7 kostelů a Staré Město - kostel Sv. 
Ducha.       
           24. dubna 2013 proběhla pod záštitou paní starostky města beseda 
o restitucích , přednášel pan Karel Fojtík z  Církve bratrské. 
Květen – měsíc Královny máje jste slavili Májovými pobožnostmi před 
večerní mši svatou, které vedli jednotliví věřící, Centrum SPOLU 
pořádalo 1. května 1. Valašskou pouť rodin na Svatý Hostýn.  
            Na děkanátní pouť Pouť za rodiny a povolání  se vypravil                 
1 autobus (Polanka 1), basilika na Velehradě byla nabitá do posledního 
místečka, díky!!!! Na Slavnost  Nanebevstoupení Páně 9. května 2013 
začala novéna před Sesláním Ducha svatého, vrcholila Svatodušní 
vigilii - kdy proběhla obnova  svátosti křesťanské zralosti. 
             V pátek 25. května 2013 se farnost 
zapojila do projektu „Noc kostelů 2013“, 
program byl zaměřen na Jubileum 2013. 
Díky CPRSPOLU a Mgr. Řehákové. 
            V neděli 3. června na Slavnost 
Nejsvětější Trojice přijalo 12 dětí poprvé 
Pána Ježíše, 4 chlapci a 8 děvčat. 

Ve čtvrtek 30. května na Slavnost 

Těla a Krve Kristovy jste oslavili Boží Tělo 
putováním ke Božího Těla ke čtyřem 
oltářům: 1 - u misijního Kříže před 
kostelem, 2 - u Kříže na starém hřbitově, 3 
- před sochou Imacullaty, 4 - před sochou 
sv. Jana Nepomuckého a vyprošovali Boží 
požehnání pro celou farnost a obyvatele 
Vsetína. V Polance mše svatá v kostele, pak 

průvod k 2. oltáři: kaplička Panny Marie - ve Vápenkách, 3. oltář: u 
domu Jany a Josefa Dorňákových a 4. oltář: v kostele a vyprošovali Boží 
požehnání pro celou farnost a obyvatele Polanky. 

V neděli 2. června 2013 od 17:00 - 18:00 jsme se zapojili se  Svatým 
otcem Františkem k  hodinové adoraci na jeho úmysly, díky!!! 
ADORAČNÍ DEN v Polance byl zahájen mší svatou v pátek 14. června 
2013  v 7:00, zakončen v 17:15 TEDEEM, svátostným požehnáním a mší 
svatou. V neděli 23. června 2013 jsme zde  oslavili patrocinium  farního 



kostela sv. Jana Křtitele a pondělí 24. června se začalo s podřezáváním 
fary fmou PRINS z Přerova, nákladem 195 555,40Kč 

V rámci Roku Eucharistie v  neděli 16. 
června 2013 byli pozváni všichni farníci na 
farní oběd na zahradu, díky panu Vlkovi. 
Mši svatou v 10:00 celebroval P. Mgr. Jiří 
Kupka, vícerektor AKS, při které                          
P. František poděkoval za 25let kněžství. 

V úterý  18. června 2013 se uskutečnila  
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  k 1150. 

výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje v Zámeckém parku. 
 V neděli 23. června 2013 udělil 

při mši svaté v 10:00 Mons. Jan 
Graubner 20 biřmovancům  svátost 
biřmování, následně byli spolu 
s kmotry pozváni na oběd do PC, 
taktéž se s námi rozloučil náš milý pan 
kaplan P. Mgr. x. Mariusz Karkoszka, 
který od července nastoupil do farnosti 
Zborovice u Kroměříže a z hanáckých Athén k nám přišel P. Mgr. 
Antonín Fiala (*1980),  rodák z Nákla u Olomouce. 

V červnu zasáhly České země katastrofální povodně, při sbírce na 
pomoc postiženým se 30. června vybralo 40.998Kč, DÍKY!!!  

Ke konci měsíce června skončil dlouhodobou - 19ti letou 
kostelnickou službu pan Jaromír Mikulík, na jeho místo nastoupila paní 
Zdeňka Mikušová. Stejně tak ukončil po 8 letech službu údržby farních 
budov a zahrady pan Jan Šilhan a předal tuto štafetu panu Jiřímu 
Adámkovi, také skončila s úklidem kostela paní Božena Adamcová, 
které tímto za dlouholetou službu děkujeme, následně paní ing. Vlasta 
Blažková z ERF perfektně zorganizovala úklid každé pondělí po ranní 
mši svaté. Ke konci listopadu skončila s květinovou výzdobou paní 
Marie Zemanová, za její službu jí patří upřímné stojanovské Pán Bůh 
zaplať, hledáme další ochotné z řad žen, pokud chcete pomoci přihlaste 
se u paní Anežky Kotrlové, díky!! 

Od 30. června – 7. července se uskutečnily „Chaloupky“ ve 
Fryštáku na skautském tábořišti pod vedením Petra Doležala, 21 dětí.  
Schola pak s 16 dětmi byla v polovině srpna  na faře v Růžďce, DÍKY!!!           



Od 10. – 17. srpna 2013 se uskutečnily „Polanské chaloupky“ v Semetíně 
na chatě pod vedením Marka Matůše, 24 dětí a 6 vedoucích. 

  5. července 2013 vyvrcholily oslavy 1.150 výročí příchodu 
soluňských bratří CM na Velkou Moravu, za účasti papežského legáta  
Mons. Josipa Bozaniče, arcibiskupa Zagrebu.  
          Ve čtvrtek  11. července 2013 odletěli z Budapešti, přes Londýn a 
New York do Rio de Janeira  Petr Doležel, Markéta Pavelková a             
P. František na 28. Světové dny mládeže se Svatým otcem Františkem. 
Navštívili Foz de Iguazu - největší vodopády na světě na  brazilsko - 
argentinském pomezí, pak týden v diecézi Volta de Redonda ve mětstě 
Barra do Piraí a týden v Riu de Janeiru se Svatým otcem Františkem.                                                                     
V neděli 18. srpna 2013 jsme oslavili patrocinium farního kostela – 
Nanebevzetí Panny Marie s odpoledním grilováním na zahradě pod 
vedením P. Josefa Mikuláška. 
     22. – 24. srpen – byl ve znamení festivalu křesťanské mládeže 
UNITED 2013 
           1. září při mši svaté v 8:30 za účasti  zástupců pedagogických sborů 
našich ZŠ byly požehnány aktovky naším prvňáčkům.  

  17. září začala výuka náboženství (91 dětí), 1., 2. a 4.třídu učí                   
Mgr. Eva Dominiková, 3.tř. a 5. - 8.tř. P. Antonín Fiala, kaplan.                           
9. září 2013 začala výuka náboženství (89 dětí) v Polance, všechny třídy 
učí Mgr. Jana  Srbová. 

   15. září 2013 proběhla volba nové Pastorační rady farnosti 
Polanka - zvoleni a jmenováni byli k 1. říjnu 2013 Jan Kozubík, 
František Šeliga, Marek Matůš, Ludmila Grycmanová, Jana Srbová,Eva 
Starůstková, Jiří Žák, Karel Kundera, Petr Kundera. Do Ekonomické 
rady farnosti byli zvoleni Jíří Žák a  jmenováni Jan Kozubík, Josef 
Daněk a Jan Ondrišík. 

V sobotu na Svátek Povýšení sv. Kříže 14. září  byla pobožnost u 
Kříže na Dolním náměstí.   
          29: září 2013 u příležitosti 21. výročí vzniku Charity Vsetín 
celebroval mši svatou president ACHO P. Bohumír Vitásek 
z Olomouce. 
            V říjnu se naplno rozběhla příprava na křest 3 katechumenů, 
také pravidelné biblické hodiny a povídání nad katechismem. Každý 
den byla Růžencová pobožnost.  



     6. října 2013 jsme oslavili Výročí 
posvěcení kostela – HODY, 
s bohoslužbou na poděkování za 
úrodu v krojích s  P. Antonínem, 
organizovalo CPRSPOLU, s díky!!! 
Od neděle  13. října 2013, probíhá 
v našem kostele,  při bohoslužbě slova 
nová aktivita „Slovíčko“ pro děti 
předškolního věku . Jedná se o 
srozumitelnou formu podání evangelia 
pro nejmenší, při nedělní  mši svaté v 8.30 v prostorách farní klubovny.  
           Ve čtvrtek 17. října 2013 proběhla v kostele a v PC Děkanská rada, 
dříve konference za účasti Mons. Jana Graubnera, metropolity 
moravského. V pátek 18. října 2013 se děti celého světa modlily bolestný 
růženec. „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“řekl sv. Padre 
PIO.    

V neděli 20. října 2013 jsme oslavili Světový den misií,  při mši 
svaté v 8:30 byl misijní průvod a přímluvy a svým darem jsme 
pamatovali na světové misie - 51.468Kč , odpoledne misijní program 
s přednáškou S. M. Luisa Stanislava Ščotková, SCSC. DÍKY!!!!   

Listopad – měsíc zemřelých jsme začali hojnou účastí u zpovědi a          
3. listopadu odpoledne na dušičkové pobožnosti. Letos podruhé 
Apoštolská penitenciárie dala možnost získat plnomocné odpustky už 
od 25. října, díky všem, kdo pomohli duším v očistci. 

V neděli 10. listopadu 2013 sloužil „tradiční liturgii“ podle misálu 
z roku 1962  R.D. Mgr. Marcel Tesarčík z Ostravy.  Zkraje listopadu 
zasáhl nejsilnější tajfun v dějinách Filipíny, do pokladničky a během 
adventu se nasbíralo 11.647Kč, díky!!! 

O Slavnosti Ježíše Krista Krále, kterou jsme zakončili Rok víry – 
slavnostním vyznáním po  mši svaté v 8:30 bylo zasvěcení farnosti 
Kristu Králi, Te DEUM, v sobotu pak našich asi 20 farníků se zúčastnilo 
oslav 950let biskupství v Olomouci, z Polanky asi 40 dětí a mladých. 
             1. prosince 2013 1. nedělí adventní začal nový církevní rok  - 
Rok rodiny. V předvečer byla adorace s vigilií za počatý život ve spojení 
s papežem Františkem, škoda, že skoro nikdo nepřišel. Byly pravidelně 
každý den roráty v 6:30. Posvětili jsme desítky adventních věnečků, které 
si vyrobily děti samy, díky!!! Děti putovali pouze na RORÁTY, chodily 
s lucerničkami a po mši svaté měly snídani, díky jim i maminkám!!!         



I v Polance  byly poprvé každý den RORÁTY v 6:30. Děti putovaly 
s Kimem a Mikou „ze strání valašských na stráně betlémské“, chodily 
s lucerničkami a po mši svaté měly snídani. 1. prosince 2013 byla zádušní 
mše svatá v Ústí v sále Obecního úřadu za P. Jaroslav Kašpara, ke                   

2. výročí úmrtí. 
V pátek 6. prosince 2013 náše 

kostely navštívil Mikuláš, díky!!!      
9. prosince na Slavnost 

Neposkvrněného Početí P. Marie 
po mši svaté v 18:00 jsme zasvětili 
farnost a město Panně Marii 
Neposkvrněné, díky všem!!!!! Málo 

nás, málo nás přišlo...                                                     
8. prosince na 2. neděli adventní  přijalo ( 187 ) věřících svátost 
nemocných. 
          Odpoledne se svým koncertem vystoupily PAPRSKY, 15. 
prosince 2013  CARMINA BONA A ČAMLÍCI  - asi 100 dětí 
z Malenovic - ČAMLÍKOVA od P. Waldemara. 

15. prosince 2013 byla poprvé mše svatá v jídelně ZŠ v Janové asi 
15věřících, připravujeme také v Semetíně a Leskovci. Společná vánoční 
zpověď byla v sobotu v Polance a v  neděli  22. prosince u nás, 10kněží…. 
           Na  Štědrý den byla v 15:00 Vánoční mše svatá pro děti 
s uložením Ježíška do jesliček za účastí asi 100 dětí, na RORÁTECH, 
nejpilnější byly Maruška, Libuška a 
Mariánka, v Polance poprvé za účastí asi 
70 dětí všechny dostaly rolničku a 
zvířátko, na RORÁTECH nejpilnějších 
bylo asi 15 vylosoval se „brazilský 
batůžek“, který dostala Vendulka 
Šafaříková. Díky dětem i rodičům… 

      O „půlnoční“ zpívala schóla             
1 - s cimbálem - lidové koledy, stejně tak i na Boží hod vánoční – 4 
bohoslužby, schóla 1 a schóla 2. Díky!!! O „půlnoční“ v Polance ve 22:00, 
které předcházely „Vánoční hodinky“  zpívala schóla  koledy.         
Na Svátek svaté Rodiny obnovilo manželské sliby (81) párů, v Polance 
55, kde proběhla i společná večeře na KDéčku. 
 

 



Farní statistika ve VSETÍNĚ 
Nevím, kolik dětí se na Vsetíně narodilo, ale pokřtěných bylo 31 dětí 
(vsetínské děti 29) - 12 chlapců a 19 děvčat - z toho 14 rodiče sezdaní 
v kostele a 2 křty z jiné farnosti a 3 dospělí. 
Nevím kolik párů bylo oddáno, ale pro Boží požehnání si přišlo do 
kostela 8 párů (3 sňatky s dispensí arcibiskupa). 
Prvních svatých přijímání bylo 12 (4 chlapci a 8 děvčátek).  
Celkem svatých přijímání 45 000. 
Svátost nemocných přijalo při společném udílení 187 a při návštěvách ve 
Vsetínské nemocnici a doma cekem 259 věřících. 
Pravidelná návštěva nemocných 35.  
V roce 2013 jsme se rozloučili celkem se 42 farníky (16 mužů a 26 žen), 26 
kremace a 16 na hřbitov. 
Farní statistika v POLANCE 
Nevím, kolik dětí se ve farnosti narodilo, ale pokřtěných bylo 7 dětí - 
4 chlapci a 3 děvčata.  
Nevím kolik párů bylo v Polance oddáno, ale pro Boží požehnání si 
přišlo do kostela 3 páry. 
Prvních svatých přijímání bylo 13 (5 chlapci a 8 děvčátek). 
Celkem svatých přijímání  25 000.  
Svátost nemocných přijalo 75 při společném udílení a při návštěvách 
doma celkem 20 věřících. 
Pravidelná návštěva nemocných 8.  
V roce 2013 jsme se rozloučili celkem s 9 farníky (6 mužů a 3 ženy), 
3 z Lužné a 6 z Polanky. 
Farní statistika v POZDĚCHOVĚ 
Nevím, kolik dětí se v Pozděchov narodilo, ale pokřtěny byly 3 dětí - 
2 chlapci a 1 děvče  
Nevím kolik párů bylo oddáno, ale pro Boží požehnání si přišel do 
kostela 1 pár. 
Svatých přijímání 2 000. 
Svátost nemocných přijalo při společném udílení 27 věřících v kostele. 
V roce 2013 jsme se rozloučili celkem se 2 farníky (2 ženy). 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Na závěr patří vám všem, P. Jozefovi Berecovi SVD, P. Mgr. x. Mariuszi 
Karkoszkovi,  P. Mgr. Antonínu Fialovi a P. Josefu Mikuláškovi, 
kostelníkům, akolytům, ministrantům, varhaníkům, scholám,  



uklízečkám, těm, kteří perete kostelní prádlo, všem, kdo jste ze svých 
zahrad darovali květiny a zajišťovali květinovou výzdobu – a také řádný 
chod bohoslužeb ve farnostech, Ekonomickým a Pastoračním radám 
farností, slečnám katechetkám, Městu Vsetín, OÚ Valašská Polanka a 
Lužná, Hejtmanství ve Zlíně a dalším… 
Upřímné Pán Bůh zaplať také všem brigádníkům a brigádnicím, zvláště 
panu Šilhánovi a Adámkovi, firmě POSAD a PARADON, Rádiu TWR, 
těm, kdo zaplatili mladým cestu a pobyt v Brazílii.... 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VSETÍN 
Finan ční přehled farnosti Vsetín za rok 2013 

Počáteční zůstatek k 1.1.2013 77 886,21 

C e l k e m  příjmy 1 335 809,51 
Kostelní sbírky 644 596,00 

Sbírky na cizí účely (misie, Charita apod.) 201 466,00 

Dotace kraj a město Otevřené brány 2013 62 000,00 

Dotace město Noc kostelů 2013 5 000,00 

Dary fyzických a právnických osob (RIO DE JANEIRO-63 493Kč) 297 813,00 

Finanční dary ostatní  33 100,00 

 za církevní úkony  27 700,00 
 v tom:  

 jiné příjmy  5 400,00 
  

Tržby z nájmu a prodeje služeb 6 000,00 

P
ří

jm
y 

v tom: 

Úroky z běžného účtu 5,11 

C e l k e m výdaje 1 330 428,71 
Režijní výdaje 654 998,71 

Odúčtované zálohy na energie -181 670,00 

Elektřina 151 795,00 

Plyn 142 978,47 

Voda 9 815,00 

Zálohy na energie 152 730,00 

Spotřeba materiálu 275 298,16 

Telefon + internet 10 354,00 

Poštovné 2 315,00 

Ostatní služby 52 605,08 

Pojištění 8 832,00 

Poplatky banka 1 162,00 

Ostatní poplatky 250,00 

v tom: 

Ostatní náklady 28 534,00 

  

Odeslané sbírky + desátek + havarijní fond 193 297,00 

Dary vydané 176 924,00 

Bohoslužebné výdaje 38 352,00 

Cestovné 7 482,00 

Výplaty průvodců Otevřené brány 62 010,00 

Opravy celkem   97 494,00 

Nákupy majetku 0,00 

V
ýd

aj
e 

v tom: 

Ostatní výdaje 0,00 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 103 267,01 

Zůstatek v pokladně 4 000,00 
v tom: 

Zůstatek na běžném účtu 99 267,01 
  



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Valašská Polanka 
Finanční přehled farnosti Vsetín za rok 2013 

Počáteční zůstatek k 1.1.2013 89 000,72 
C e l k e m  příjmy 711 771,13 

Kostelní sbírky 557 176,00 

Sbírky na cizí účely (misie, Charita apod.) 74 032,00 

Dary fyzických a právnických osob 61 044,00 

Finanční dary ostatní  18 859,00 

Tržby z nájmu a prodeje služeb 619,00 

P
ří

jm
y 

v tom: 

Úroky z běžného účtu 41,13 

C e l k e m výdaje 766 405,43 
Výdaje na energie: 147 752,64 

Odúčtované zálohy na energie -14 030,00 

Elektřina 62 486,00 

Plyn 50 109,64 

Voda 757,00 

v tom: 

Zálohy na energie 48 430,00 

  

Výdaje na služby: 11 384,89 
Telefon 3 732,89 
Poštovné 0,00 v tom: 

Ostatní služby 7 652,00 

 

Spotřeba materiálu 43 642,00 
Bohoslužebné výdaje 13 624,00 
Materiál na opravy 6 841,00 v tom: 
Ostatní materiál 23 177,00 

 

Opravy 3 678,50 
Daně a poplatky 6 150,00 
Ostatní náklady 63 766,00 

Dary odeslané 23 392,00 
Společné aktivity diecéze 33 300,00 
Havarijní fond arcibiskupství 2 600,00 
Pojištění majetku 2 946,00 

v tom: 

Jiné náklady 1 528,00 

 

Odeslané sbírky 74 032,00 

Oprava fary 415 628,40 

V
ýd

aj
e 

v tom: 

Ostatní výdaje 
 

371,00 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013 34 366,42 

Zůstatek v pokladně 0,00 
v tom: 

Zůstatek na běžném účtu č. 258793626/0300 34 366,42 
  

 
Pozděchov 
příjmy:       výdaje: 
sbírky 105.676,-   bohoslužebné 2.738,- 
dary 9.300,-   režijní 12.280,- 
zůstatek 31.12.2013 
pokladna 0,- 
bankovní účet 102.079,11,- 



 

 

SRDEČNĚ ZVEME NA II. FARNÍ PLES 

 
 
 
 

FARNÍ KRONIKY  2014 
Do farního společenství ve Vsetíně jsme přijali: 

Tomáš Juřička * 23. 06. 2013 
Matyáš Surovec * 27. 10. 2013 

 
Pro Boží požehnání si přišli 28. prosince 2013: 

Miroslav Dopita (Vsetín) a Jana Kostková (Vsetín) 
 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Anna Kandračová, roz. Kandračová, 65 let, † 05. 01. 2014 (Vsetín) 

Libuše Švecová, roz. Hokrová, 86 let, † 01. 01. 2014 (Vsetín) 
Antonín Molek, 61 let, † 09. 01. 2014 (Val. Polanka) 

 


