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Máj – Mariin měsíc 

Máj – měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech 
v českých kostelech a u různých Božích muk se každodenně konají 
májové pobožnosti. Cenným je pozastavit se nad touto již dlouhou 
tradicí. Zvlášť v roce víry si odpovězme, každý sám za sebe, nakolik 
Maria odehrávala důležitou roli právě tehdy, když jsme prožívali 
májové. Zkusme letos opět takto prožívat jednotlivá setkání s Marií a 
každou pobožnost chápat jako program duchovní práce a pozvání ke 
zpytování svědomí ze svého života s víry. Při zpytování nejde tolik o 
výčet jednotlivých hříchů, ale spíše jsme pozváni postavit se před 
Boha a objevit, jak moc nás miluje. Ve světle takto objevené Boží lásky 
má člověk šanci se postavit před celou pravdou. Matka Boží je tou, 
která nám může pomoci začít pracovat se sebou. Proto také 
v Loretánské litanii vzýváme Matku jako „Pomocnici křesťanů“. 
Obdarováváme Marii mnoha tituly, abychom tak vyjádřili naše 
jednotlivé potřeby a zároveň stav našeho ducha, a také naši aktuální 
životní situaci. Všechny tyto výzvy vedou nás k jednomu: přijít 
k Ježíši. Taková je úloha Marii v Církvi: přivést ke Kristu. 
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Maria, Královna rodin, Matka Milosrdenství, Matka Ježíše je 
přítomná v různých rozměrech našeho života z víry a při různých 
starostech. Je to přítomnost diskrétní,  přítomnost v neustálé dimenzi 
a otevřenosti k člověku. Zejména tehdy, kdy se společně modlíme a 
vytváříme duchovní večeřadlo, neboť: „Všichni oni trvali na modlitbě 
spolu se ženami a Marií, Matkou Ježíše“ (Sk 1,14). Je přítomna 
v každém momentu života Církve. To o Ní dobře řekl II. vatikánský 
koncil, „že Maria vzata do nebe (…) skrze svou ustavičnou přímluvu 
nám vyprošuje dar věčné spásy. Díky své mateřské péči, bdí nad 
bratry svého Syna ještě putujícími a vystavenými nebezpečí, dokud je 
nedoprovodí do šťastného domova“ (KDC 62). Z tohoto důvodu je 
možné dnes říci o Marii, že je první křesťankou. Její život byl zcela 
podobný osudu mnoha lidí. Ona nás vede ke svému Synovi, učí 
milovat. K tomu se přece může přirovnávat víra v Boha. Proto 
vzývejme Marii: Matko Boží Milosti, oroduj za nás! 

 

P. Mariusz Karkoszka, kaplan 
 
 
 

Ocenění zasloužilých farníků 

Otec arcibiskup Jan Graubner se rozhodl u 
příležitosti Roku Eucharistie a Víry udělit 
pamětní medaili sv. Jana Sarkandera našemu 
akolytovi, otci šesti dětí, panu Milanu 
Jakubkovičovi  za nezištnou pomoc ve farnosti 
především při bohoslužbách  - podávání sv. 
přijímání a donášení Eucharistie našim 
nemocným. Medaile mu byla předána u 
příležitosti Diecézní poutě ke sv. Janu 

Sarkanderovi v sobotu 4. května 2013 v katedrále sv. Václava 
v Olomouci. Jménem celé farnosti jmenovanému blahopřejeme a 
děkujeme mu za tuto jeho nezištnou službu. 
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Májové 

Nejkrásnější měsíc v roce – květen je zasvěcen 
Panně Marii, proto bývají jako každoročně 
májové pobožnosti, začátek vždy v 17:30 
(Polanka 18:00).  Zveme především děti, mládež 
a hlavně ty, kteří půjdou 26. května (v Polance  2. 
června) k 1. svatému přijímání.                                                                               
Program:  Sloka mariánské písně 
Májové čtení ze životopisu Soluňských bratří 
sloka písně  
mariánské litanie 
modlitba - báseň k P. Marii 
zakončení mariánskou písní 

 
 

Pozvánky  
V rámci cyklu přednášek „Nejen o víře v Roce 
víry“, nejen pro ty, kdo se chtějí ve víře 
vzdělávat srdečně zveme na  3. téma: „Svatá 
země očima poutníka“. Přednáší P. Th.Lic. 
Bedřich Horák, farář v Horní Moštěnici a naši 
poutníci. Začátek už v 18:00 v Pastoračním 
centru Vsetín.                             
 

Zveme všechny ministranty na 
Arcidiecézní setkání ministrantů do 
Olomouce v AKS 11. května 2013, to je 
sobota, ministranti s celé diecéze se 
setkají s otcem arcibiskupem, pak 
budou mít mši svatou a další program 
v Arcibiskupském kněžském semináři a 
na několika místech města. Společný 
odjezd bude z vlakového nádraží 6.40, 
doprovázet bude P. Karel Hořák. 
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Noc kostelů 2013 

Římskokatolická farnost Vsetín a 
Centrum pro rodinu Spolu zve na Den a 
Noc Kostelů  -  Od sklepa až po věž v 
pátek 24. května 2013 v kostele  
Nenebevzetí Panny Marie ve Vsetíně. 
 

 
Program: 
8. hod. - 14. hod.: Prohlídka s výkladem (architektura, umění, historie) 
                                    Výstava (v chrámu, sklepě i věži) 
                                    Exkurze u varhan s výkladem 
                                    Ukázky chrámové hudby 
                    Interaktivní putování s Cyrilem a Metodějem 
Kolektivy!  Je nutné domluvit časový rozpis! Pro jednotlivce vstup 
volný. 
 
15 – 17. 30hod. - prohlídka 
17.30hod. -  májová se zpěvy (děti, mládež) 
18.00hod. -  Mše sv. 
19.00hod. -  Mužský pěvecký sbor 
           Prohlídky s průvodci 
22.00hod.  -  Zpěvy z Taizé 
                       Prohlídky s průvodci 
24.00hod. -  Požehnání přítomným a městu 
 
Noc kostelů navazuje na stejnojmennou akci, která se každoročně 
koná v mnoha zahraničních metropolích, městech i obcích v zemích 
Evropské unie. Je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému 
setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných 
a architektonických pokladů. V atmosféře, kterou Noc kostelů 
vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, … 
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Charita Vsetín Denní stacionář pro seniory  
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01  
tel.: 571 448 026, 737 636 926  
e-mail: stacionar@vsetin.charita.cz  
www.vsetin.caritas.cz 
 

Program KVĚTEN 2013 
Denní stacionář pro seniory je otevřen v pracovní dny 7:00 - 15:30  
ZAČÁTKY PROGRAMŮ JSOU OD 9:00 HOD.  
PONDĚLÍ  
6.5.  CVIČENÍ - Na míči 
13.5.  CVIČENÍ - Tanec seniorů 
20.5.  CVIČENÍ - Na koordinaci pohybu 
27.5.  CVIČENÍ - S pomůckami 
ÚTERÝ   
7.5. Vystoupení dětí ze ZŠ Luh Vsetín ke Dni matek  
14.5.  BESEDA- s o. Bedřichem Horákem 
Pouť do Svaté země, od 10:00hod. 
STŘEDA  
1.5.  STÁTNÍ SVÁTEK - zavřeno  
8.5.  STÁTNÍ SVÁTEK - zavřeno  
15.5.  TVOŘENÍ - Výroba papírových košíků  
22.5.  TVOŘENÍ - Podšálky pod hrníčky  
29.5.  TVOŘENÍ - Výroba dárkových tašek 
ČTVRTEK  
2.5.  TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI -jazykolamy  
9.5.  PEDIKURA  
16.5.  TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI- slovní fotbal  
23.5.  TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  
30.5.  BIBLICKÁ HODINA s P. Karlem Hořákem  
PÁTEK  PRACOVNÍ ČINNOSTI  
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Sjednocení postojů při liturgii 

Přáním otce arcibiskupa Jana v Roce Eucharistie je sjednotit liturgické 
postoje aspoň v následujícím: Při přinášení obětních darů (pokud 
nejsou spojeny s přímluvami) věřící sedí. Vstanou až na modlitbu nad 
dary, tedy po tom, co skončí recitace odpovědi na výzvu: Modlete se, 
bratři a sestry. (Výjimka je jen při okuřování lidu, kdy mohou zůstat 
už stát.). 
A tam, kde je to aspoň trochu možné, obnovme zpěv schol při každé 
nedělní mši svaté a svěřme jim zpěv ordinárií a žalmů. Sólo 
varhaníka považujme jen za náhražku chybějící scholy. Tu nemusí 
tvořit jen mládež. Někde zpívají krásně muži nebo ženy, jinde děti 
nebo jen jedna rodina. Nevidím jako šťastné, když někde zpívá 
mládež s kytarou, ale vůbec se nezapojí do zpěvů s varhanami. Ať 
mají všude své místo dětské a mládežnické zpěvy, ale ať mladí 
zpívají i s dospělými, ať plní liturgický úkol scholy. 
Děkuji Vám za pochopení a snahu prožívat eucharistii hluboce a 
slavnostně a tak do krásné bohoslužby zapojovat všechny skupiny 
věřících.  

Váš arcibiskup Jan                     
 (pro farnost Polanku) 
 

Děkanátní pouť za povolání a 
rodiny bude v sobotu 11. května 
2013 na VELEHRADĚ, námi 
spravovaná farnost POLANKA 
bude mít asistenci a hudební 
doprovod. Odjezd od kostela 
v 12:00, z Rokytnice 12:05. 
Z Valašské Polanky  12:30, 
z Pozděchova 12:40. 
 
Kolik kněží si vyprosíme - tolik jich 
budeme mít.... 
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Slavnost Těla a Krve Kristovy 2013 

Svátek Božího Těla oslavíme ve čtvrtek 30. května v 18:00 
s průvodem Božího Těla.  Otec arcibiskup Jan píše v pastýřském listě 
na začátku Roku Eucharistie: „Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v 
každém svatostánku, abychom za ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. 
Využijme každé příležitosti, kdy jdeme 
kolem kostela, abychom aspoň na chvíli 
Pána pozdravili. Udělejme si čas na 
společnou adoraci, kterou v tomto roce 
doporučuji všem farnostem častěji než 
jindy. Zvláštním vrcholem tohoto roku 
by měla být mimořádná oslava 
Božího Těla a adoračního dne 
farnosti. Kristus v Eucharistii se pak 
jistě ukáže jako lék na mnohé naše 
neduhy, a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru“. To 
druhé je už za námi, na to první se připravujeme... Zveme děti, 
prvokomunikanty, mládež, biřmovance, hasiče, myslivce, Charitu, 
křesťanská společenství, také krojované a družičky s košíčky a 
květinkami. 
 
 

Farní kronika 2013 

Do farního společenství jsme přijali: 
Veronika Vinahorová, * 22. 01. 2013 
Silvie Šubová, * 12. 04. 2012 
Lukáš Týn, * 05. 02. 2013 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Karel Šrot, + 02. 04. 2013, Vsetín 
Emilie Kulíšková, + 02. 04. 2013, Vsetín 
Lubomír Červenka, + 04. 04. 2013, Vsetín 
Růžena Eva Bernátková, r. Mičková, + 10. 04. 2013, Vsetín 
Emilie Baldová, r. Machalová, + 23. 04. 2013, Vsetín 
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Světové dny mládeže 2013  

Letos se konají XXVIII. Světové 
dny mládeže v Rio de Janeiru 

v Brazilíii. Posledních Světových dnů v Madridu se 
zúčastnilo několik desítek našich mladých. Letos je to o kousek dál a 
tak pojedou jenom Markéta, Petr, Svaťa, Jitka, Václav, Tereza a 
Jaroslav. Tyto dny mají seznamovací setkání všech účastníků, kterých 
je z celé ČR asi 120. Někteří letí se Sekcí mládeže ČBK a my po vlastní 
ose z Budapeště přes Londýn, New York do Ria. Prosíme tímto také o 
modlitbu za Svatého otce Františka a za všechny účastníky 28. SDM, 
kterých je nyní zaregistrovaných na 2 miliony. Naši mladí budou 
v Brazílii od 12. 7., během prvních tří dnů chtějí navštívit vodopády 
Iguazú  na Brazilsko - argentinském pomezí od 15. 7. pak budou mít 
týden v diecézi - asi 120 km od Ria ve vnitrozemí a pak jeden týden 
přímo v tomto velkoměstě, kde proběhne SDM - setkání se Svatým 
otcem Františkem.  

 


