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Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně 
Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě 

Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Dobře je vědět několik události, které 
nám připomínají základy a vznik úcty k Božskému Srdci Páně. 

Kult Srdce Ježíšova vychází ze středověké doby. Na začátku měl 
charakter soukromého uctívání, ale během poměrně krátké doby se stal 
více známý. Středověká mystika spojovala úctu Srdce Ježíšova s velmi 
důraznou úctou, a pobožnosti k Nejsvětější Raně boku Kristova. 
K prvním, kteří dávali přednost pobožnosti k Ráně boku Kristova, 
otevřené kopii vojáka, patří neznámý autor básnického úryvku: 
„Mysticky vinný kmen“. Říká v něm, že v této Raně našel Boží Srdce, že 
si spočine vedle Něj, že již u Něj pozůstane. Celý řád sv. Dominika 
Guzmana – dominikáni – dosti rychle si tuto pobožnost uvedl do svých 
společných modliteb, jako pobožnost k zraněnému boku a Srdci Ježíše 
Krista. V pátek, v oktávu Božího Těla, čili v den, kdy si Kristus zvolil 
svátek Jeho Srdce, dominikáni se modlili oficium o Raně boku Pána 
Ježíše. 

Samozřejmě, že Apoštolský Stolec po důkladném a skrupulózním 
prozkoumání povolil tuto slavnost oslavovat, jak též povolila uctívat 
všechny obrazy i sochy znázorňující Srdce Ježíšovo, ve formách 
společně přijatelných. V tom pomohlo druhé prozkoumání a přijetí 
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zjevení, určené sv. Markétě Marii Alacoque, když po přísném procesu 
Církev ji vynesla na oltáře, jako svatou. Dobře je připomenout, že její 
beatifikace byla v 1864 a kanonizace 1920 roce. Jednak první papež 
Klement XIII, již v roce 1765, sto let po zjeveních zmíněné ženy, povolil 
pobožnost k Srdci Pána Ježíše. Další papežové, jak Pius IX rozšířil 
svátek na celou církev a Lev XIII odevzdal pod ochranu Srdce Páně 
celou církev a lidstvo. 

Jak se dívat na Srdce Páně? Církev vidí v pobožnosti k Božskému 
Srdci znamení lásky Boha k lidem. Chce rozbudit v lidských srdcích 
vzájemnou lásku k Bohu skrze pobožnost. To Kristus dal správný směr 
této pobožnosti: má nás ono citlivěji se podívat na hřích, mobilizovat ve 
jménu Krista k boji s nim, s hříchem a odměňovat ty, kteří nejvíce ranní 
Boží Srdce. To z Boží lásky existuje celý svět. Když lidstvo od Boha 
odstoupilo, odstoupilo od Stvořitele, Bůh nepřestal milovat. Důvodem 
této nepochopitelné Boží lásky je to, že nám poslal svého Syna. 
Představou této největší Boží lásky se stává Ježíšovo Srdce. Ta 
bezhraniční láska pro celé lidstvo přikázala Ježíšovi přijít na země, 
přijmout ukrutnou muku a smrt. Z lásky toho Srdce se rodí Církev, 
svaté svátosti, a k ním patří svátost Lásky – Eucharistie. Pobožnost 
k Božskému Srdci volá, ba vyzívá k tomu, aby i člověk zaujal správný 
postoj. Měl by mít neomezenou důvěru v Srdce Páně, má se k Němu 
utíkat, ale tak, aby Ho nezraňovat hříchy. Pobožnost vybízí také 
k aktům pokání za hříchy jiných. Kdo miluje Boží Srdce, bude se snažit 
prosit za druhé, za ty, kteří zraňují svaté Srdce. Proto pobožnost k Srdci 
Ježíše budí vědomí a společnou zodpovědnost. 

Již blahoslavený Jan Pavel II. v „Listu Svatého Otce k ordinariátu 
Lyonu u příležitosti zasvěceni lidskosti Nejsvětějšímu Srdcí Pána 
Ježíše“, napsaným ve Vatikánu 4. Června roku 1999, připomíná: 
„Vyzívám všechny věřící, aby nadále horlivě uctívali Nejsvětější Srdce 
Páně, přizpůsobujíc ho do naší doby, aby díky tomu mohli čerpat z jeho 
nejhlubšího bohatství a dokázali s radosti na ně zodpovídat, milujíc 
Boha a bratry, hledajíc pokoj, vycházejíc na cestu smíření a posilujíc 
naději, že jednou budou žít v Boží plnosti ve společenství se všemi 
svatými (…). Skutečně ano, existuje Boží láska, bezcenný dar Srdce 
Krista a Jeho Ducha zůstává udělený lidem, aby i oni se mohli stávat 
svědky Boží lásky“.                                     

                                                                           x. Mariusz Karkoszka 
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První pátky v měsíci 
 
První pátky v měsíci věnujeme smíru Božského Srdce Páně. 

Přislíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Alacoque a těm, 
kdo zbožně uctívají Jeho Nejsvětější Srdce:  

1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.  
2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.  
3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.  
4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině 

smrti.  
5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře 

milosrdenství.  
6. Duše vlažné se stanou horlivými.  
7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.  
8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší 

hříšníky.  
9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír. 
10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého 

Srdce. 
11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v 

mém Srdci. 
12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k 

svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do 
konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude 
bezpečným útočištěm. 

Je velmi vhodné doporučit pobožnost prvních pátků 
prvokomunikantům a jejich rodinám.  
 
 

Svátost biřmování 
V neděli 23. června 2013 přijme svátost křesťanské zralosti 20 našich 
převážně mladých biřmovanců a biřmovanek. Příprava probíhala 
podle katechezí otců mariánů od září roku 2012. Jednotlivé katecheze 
přednášeli kněží, větší část P. Mariusz Karkoszka, kaplan, některé                
P. František Král, farář a některá témata jiní kněží - P. František Blaha 
SDB, P. Pavel Šupol, P. Marek Poláčik SVD, P. Jiří Kupka, vícerektor 
AKS s bohoslovci a řádovou sestrou a také paní Mgr. Marta 
Řeháková z CPR Spolu Vsetín. Na začátku se zúčastnili formačního 
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setkání na Arše v Rajnochovicích, během přípravy dostali také Youcat 
na samostudium a za úkol měli přečíst Lukášovo evangelium a 
Skutky apoštolů. Na závěr za přítomnosti kmotra byli také 
přezkoušeni ze základních otázek Katechismu, které absolvovali 
během přípravy. 
Sami mladí požádali otce arcibiskupa o udělení svátosti osobním 
dopisem. Zde jsou některé myšlenky pro naše povzbuzení ve víře. 
 

Z dopisů biřmovanců… 
 
..Svátost Biřmování chci přijmout pod jménem Jiří, protože chci 
přijmout celou Boží Trojici do svého těla a chci jim otevřít i svou duši. 
Křest a Eucharistii jsem už jednou přijmul a proto chci přijmout i 
svátost Biřmování…  

Jiří 

 
…Chystám se přijmout svátost Biřmování, abych se více sblížil 
s Bohem a prohloubil svou víru. Jako biřmovací jméno jsem si vybral 
Blažeje, protože mi přijde jako nejbližší ze svatých… 

Blažej 

 

…Jako své biřmovací jméno jsem si vybral Gabriela - archanděla, 
jelikož ochranu ve světě, jak ho dnes známe, jistě potřebujeme 
všichni, a já obzvláště, neboť bývám často nemocen…Já myslím, že 
máme jít příkladem praktickým a svědectví vydávat chováním a 
skutky… 

Gabriel 

 
…Ráda bych přijala svátost biřmování hlavně proto, abych upevnila 
svůj vztah s Bohem a přijala dary Ducha svatého. Za svou patronku 
jsem si vybrala Andělu Merici. Zvolila jsem si ji, protože mě oslovila 
svou odvahou a chutí pomáhat druhým, hlavně dívkám a ženám 
z ulice…V budoucnu bych dále chtěla žít svůj život naplno s Bohem, 
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snažit se šířit víru a pomáhat druhým lidem. Mé životní motto je: 
„Miluj bližního svého jako sám sebe“… 

Anděla Merici 

 
…Svátost biřmování chci přijmout proto, že chci více prohloubit svůj 
vztah ke Kristu a k církvi. Po roce docházení na každotýdenní setkání 
biřmovanců jsem, jak myslím, připraven na přijetí svátosti 
biřmování…Jako svého patrona pro biřmování jsem si vybral 
sv.Pavla z Tasu, neboť je označován za nositele evangelia pohanům a 
jako neúnavný bojovník za křesťanskou univerzálnost…. 

Pavel z Tarsu 

 
…V uplynulém roce jsem se připravoval na přijetí této svátosti na 
pravidelnách,společnývh setkáních, během kterých jsme probíraly 
spoustu zajímavých věcí týkajících se církevního života. V rámci 
přípravy jsme také podnikli několik akcí: ať už na setkání mládeže na 
Velehradě, nebo pobyt na přípravném táboře v Rajnochovicích. 
Myslím, že jsem ve víře dozrál natloik, že jsem již připraven tuto 
svátost přijmout. Za svého patrona jsem si zvolil sv. Martina z Tours. 
Doufám, že mi poskytne sílu vytrvat ve víře a žít ve střídmosti… 

Martin z Tours 

 
…Má víra se v mém životě projevuje tím, že se ustavičně modlím 
k Bohu…Za patronku jsem si vybrala sv. Anežku a také dobrou 
kmotru, která, když něco nevím, tak mi poradí. Jako biřmovaná se 
budu snažit, abych dobře žila ve víře k Bohu… 

Anežka 

 
…K biřmování jsem se rozhodla z důvodu prohloubení víry a vztahu 
s Bohem. Chci žít život v souladu s požadavky víry a být apoštolem 
pro druhé. Z Bible jsem si vybrala výrok Pána Ježíše: „Nebe i země 
pominou, ale má slova nepominou.“ Bude mi to na paměti, že 
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pozemský život je pomíjivý a jediný cíl života je směřování k Bohu, 
k životu s Bohem v nebi… 

Ludmila 

 
…Vybrala jsem si biřmovací jméno sv. Barbora, protože je to jméno 
mé nejlepší kamarádky. Jako biřmovaná se budu snažit žít podle víry, 
chodit do kostela a modlit se… 

Barbora 

 
…Rozhodla jsem se jít k biřmování, protože bych chtěla poznat sílu 
Ducha svatého. Za patronku jsem si zvolila Marii Magdalénu, 
protože bych chtěla být jako ona, být stále s Ježíšem a doprovázet Ho 
na těžkých cestách a stát pod křížem...Jako motto jsem si zvolila: 
„Mějte srdce otevřena a vaše lampy ať hoří.“… 

Marie Magdalena 

 
…Rozhodl jsem se k přijetí svátosti biřmování, protože chci chápat 
víru jako dospělý křesťan, šířit ji a v nitru prohlubovat. Formační 
setkání v Rajnochovicích mne asi nejvíce obohatilo, protože tam byly 
celkem 3 katecheze, které se poté prodiskutovaly v menších 
skupinkách. Za biřmovacího patrona jsem si zvolil sv. Josefa, protože 
je pro mne vzor ve víře, je patronem mládeže a rodin. Jako citát 
z Bible jsem si vybral: „Já jsem cesta, pravda a život.“, protože říká, že 
Bůh nás vede po správné cestě… 

Josef 

 
…Má víra se projevuje v mém životě tím, že chodím pravidelně do 
kostela, každý večer se modlím, jsem vstřícná, dobrosrdečná vůči 
lidem i Bohu. Letos jsem přijala Křest a nyní chci přijmout Biřmování, 
které, jak věřím, mě posune dále a já budu moci vstoupit do 
dospělého křesťanského života, kde bych se ráda věnovala dětem a 
mládeži při různých akcích. Jako motto jsem si vybrala: „Věřím 
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v slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím 
v Boha, i když mlčí.“… 

Marie 

 
…Během přípravy jsme přečetli Lukášovo evangelium a Skutky, 
pracovali jsme s Písmem svatým a navštívili nás také kněží a 
bohoslovci….Prosím Vás, otře arcibiskupe, o udělení biřmování, aby 
má cesta ve víře byla posilněna přijetím Ducha svatého a bylo 
prohloubeno mé spojení s církví. Jako biřmovaný chci svým 
příkladem a jednáním vydávat svědectví o našem Pánu…Za patrona 
jsem si vybral sv. Františka, který je mi příkladem v lásce k Bohu, 
přírodě a všemu stvoření, také jeho chudoba a prostota života. Jako 
motto jsem si vybral: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“… 

František z Assisi 

 
…Vloni jsem se rozhodla přijmout svátost biřmování, protože bych 
chtěla prohloubit svůj vztah s Bohem, na tomto vztahu pracovat a 
poznávat Boha jako plnohodnotný křesťan. Také chci Bohu děkovat 
za dary a požehnání, které nám denně dává a svým životem šířit 
evangelium a víru. Za biřmovacího patrona jsem si vybrala sv. Annu, 
protože je ochránkyní matek a manželství. Je mi blízká i svým 
životním osudem. Jako motto jsem si zvolila: „ Kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce.“ V tomto citátu si připomínám nejen lásku, 
jakou chovám ke své rodině, ale především lásku jakou mám k Bohu. 
A jaké jsou mé životní hodnoty- víra, naděje a láska… 

Anna 

 
…K Biřmování jsem se rozhodla z důvodu prohloubení víry. Za 
kmotru jsem si vybrala kamarádku z dětství, která je mi ve víře 
příkladem. Biřmovací jméno jsem si vybrala Anna, která jako matka 
Mariina je patronkou těhotných žen. Motto z Bible: „Jak chcete aby 



 8 

lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.“ Jako biřmovaná se budu snažit 
poslouchat Boží vůli a žít život v souladu s požadavky víry… 

Anna 

 
…Nejzásadnějším momentem v mém rozhodnutí usilovat o přijetí 
svátosti Biřmování byla sobotní vigilie na CSM ve Žďáru nad 
Sázavou v roce 2012. Radostná atmosféra, plnost Ducha svatého, 
všudypřítomná Boží láska, kterou byly naplněny stovky mladých 
lidí…silné, nezapomenutelné okamžiky! Tehdy jsem ve svém srdci 
řekla to, co nejlépe vystihují slova: „ Učiň mě, Pane, nástrojem, ať 
zářím, Tvým pokojem!“ Další významnou chvíli jsem prožila na Arše 
v Rajnochovicích, de nám, biřmovancům, vysvětloval otec Lukáš 
Jambor podstatu svátosti biřmování. Tajemství této úžasné boží 
milosti dokázal popsat tak jasně, prostě, jednoduše. Stačil tác, 
skleněný džbán s vodou, sklenice. Jakmile dolil sklenici vodou až po 
okraj, řekl : „Takto si můžete představit svátost křtu, byli jste 
naplněni Duchem svatým.“ Znovu vzal džbán a vodu, která v něm 
zbyla, opět lil do sklenice, ta začala přetékat na tác. „Svátost 
Biřmování spočívá v tom, že „přetékáte“ Duchem svatým a jste 
povoláni ke službě bližním.“ Říkal při tom. Za patronku jsem si 
vybrala Beatu ze Sens. Oslovila mě svým životem, kterým vydávala a 
stále vydává svědectví o Kristu. Její láska k Pánu byla tak velká, že se 
nebála podstoupit mučednickou smrt. Za kmotru jsem si vybrala 
sestřenici Pavlu, která je mi velkým příkladem svou pokorou a 
ochotnou službou farnosti a druhým… 

Beata ze Sens 

 
…Prosím Vás o udělení svátosti Biřmování, která mě uvede mezi 
dospělé věřící a obnoví mé spojení s Duchem svatým. Mé biřmovací 
jméno je Kryštof, kterého všichni znají jako patrona řidičů. Mě osobně 
se líbí jeho osobní cesta životem- to jak nese přes řeku malého Ježíška, 
který se mu zdá strašně těžký a nakonec se dozví, že nese tíhu celého 
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světa. Moje motto: „ I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, 
vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.“… 

Kryštof 

 
…Moje víra se projevuje tím, že věřím v Ježíše Krista, chodím na 
nedělní a sváteční mše svaté a pravidelně ke svátosti smíření. Má víra 
se upevnila a znásobila tím, že jsme mému strýci vyprosili uzdravení 
z těžké nemoci. Bůh nás vyslyšel. Tuhle situaci považuji za zázrak. 
Vloni jsem se rozhodla přijmout svátost Biřmování, a to z toho 
důvodu, že se chci přiblížit k Bohu a upevnit svou víru. Na tuto 
svátost se cítím připravená. Za patronku jsem si vybrala sv. Kateřinu 
Alexandrijskou, rozhodla jsem se pro ni, protože byla velmi chytrá a 
vzdělaná, své víry a přesvědčení se nehodlala vzdát za každou cenu. 
Motto: „ Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“… 

Kateřina Alexandrijská 

 
…Chci Vás poprosit o udělení svátosti křesťanské dospělosti, protože 
chci převzít zodpovědnost za svoji víru. A k tomuto náročnému, ale 
krásnému úkolu potřebuji nutně pomoc Ducha svatého. Jako svou 
biřmovací patronku jsem si zvolila sv. Máří Magdalénu. Obdivuji její 
vášnivou lásku a oddanost, se kterou stála pod křížem, když většina 
utekla a se kterou šla ke hrobu, kde místo beznaděje přišla 
nevýslovná radost. Moje motto: „Nedej se přemoci zlem, ale 
přemáhej zlo dobrem.“… 

Marie Magdalena 

 
…Moje cesta k Bohu byla dlouhá, plná nejasností, plná cest, u kterých 
jsem si myslel, že znám směr nebo cíl, plná překážek a navzájem se 
vylučujících skutečností. Během této poutě jsem velmi často 
přemýšlel o bozích, poté o Bohu a posléze jsem si kladl otázku 
„PROČ BOŽE“. Znal jsem, co je to nevěřit, a přitom jsem věřil, že věci 
nejsou jenom tak. Můj způsob života (do věku asi 25ti let) mi dával 
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zakusit poznání, kterému jsem nerozuměl ani v pokusech podívat se 
na to z pohledu křesťana, aktivně věřícího v Ježíše Krista. Vlastní 
konstrukce o nadpřirozených jevech mě brzo přestaly naplňovat a 
hledal jsem skutečnou podstatu toho, co jsem vnitřně na mých 
poutích slýchával…Jako biřmovacího patrona jsem si vybral patrona 
české země- sv.Václava. Racionální důvod k tomu nemám, prostě to 
tak cítím. Mottem je věta z Bible, která zní: „Nenávist podněcuje 
sváry, ale láska přikrývá všechny chyby.“ Tato věta mluví o 
každodenních životních situacích, do kterých se člověk dostává ve 
společnosti- škola, pracovní kolektiv, rodina… 

Václav 

 
 

Slovo nového kaplana. 

Milí farníci, všechny srdečně zdravím, Vás milé rodiny, mládeži, 
děti ale zvláště Vás  nemocné a trpící.  

Bylo mi svěřeno, abych řekl něco málo o sobě. 
Jmenuji se Antonín Fiala. Narodil jsem se v Olomouci r. 1980, ale 

vyrůstal jsem na malé vesnici Skrbeň (8 km Olomouce). Pocházím ze 
čtyř dětí. Po základní škole jsem se vyučil zámečníkem. Potom jsem 
úspěšně odmaturoval a nastoupil na civilní službu. Abych uplatnil 
své řemeslo, tak jsem strávil nějaký čas v zaměstnání, jako dělník u 
stroje.  
          Jáhenské svěcení jsem přijal z rukou otce biskupa Josefa 
Hrdličky 20.června 2009 v Olomouci. Moje jáhenské místo bylo na 
Slovácku, ve městě Kyjov. Po této roční praxi jsem přijal kněžské 

svěcení z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera, 
a to 26. června 2010 opět v Olomouci. Moje první 
kaplanské místo bylo v Drahotuších u Hranic na 
Moravě, Partutovicích, Potštátě, Jezernici, Loučce 
u L., Podhoří. Dále jako kaplan jsem působil 
v Luhačovicích, Pozlovicích, Kroměříži a 
Hradisku u Kroměříže.  
           Velmi vděčím svým rodičům za dar života 
a víry. Velký vliv na moje 
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povolání měli moji stařečci; babička, ta mě vedla k modlitbě a 
dědeček k práci, jistě i spousta kněží a rodin. Ale také jistě mnozí, 
kteří se denně modlí za kněžská povolání. 
            Nyní jsem poslán k Vám do Vsetína, Valašské Polanky a 
Pozděchova. Těším se na setkání s Vámi, na službu kaplana u Vás.  
  Přeji Vám všem Boží sílu na cestě víry k Bohu, za pomoci Panny 
Marie, sv. Antonína Paduánského a všech svatých. 

 
                                                                     žehná P. Antonín Fiala, kaplan 

 
Děkanátní CENTRUM PRO RODINU SPOLU 

Vsetín, Horní nám. 134 
Tel.: 731 023 637 

email: stredisko.catarina@seznam.cz                                              
www.centrumspolu.estranky.cz    

         
                                                            

                             ze Vsetína a okolí  
 

                
 
 

VESELÉ  PRÁZDNINY 2013         15. – 19. červenec a  12. – 16.  srpen 
Nabídka rodinám s dětmi předškolního a mladšího školního věku v 

době uzavření mimoškolních zařízení. 
Nástup v 7 - 8 hod. do 16. hod. (dle dohody).  PD – Centrum pro 

rodinu ve Vsetíně. 
Na programu turistika, sport, tvoření, výlet s tábořením. Z důvodů co 
nejlepšího organizačního zajištění, prosíme o závaznou přihlášku do 

konce června. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                  
Motoráček – kurz psychomotorického vývoje 
rozvoj sociální Rozvoj spolupráce  
•  Hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky 
 Rozvoj řeči a komunikace 
 Rozvoj spolupráce mezi matkou a dítětem 
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 Grafomotorika pro předškolní děti 
 Cvičení na míčích 
 Masáže kojenců a dětí 
 Je určen pro děti od narození do předškolního věku, zahájení kurzu 
v září 2013, každý čtvrtek. Cena: 750 Kč/10 lekcí. Podrobnosti na 
nástěnce, webu. 
  
Noc kostelů 2013 
24. 5. 2013 se otevřel i náš kostel veřejnosti, aby v průběhu jednoho 
dne a noci nabídl umělecké klenoty naší historie včetně komentované 
prohlídky interiéru, a to i prostor pro veřejnost běžně nepřístupné. 
Program korespondoval s rokem víry, eucharistie a výročí Cyrila a 
Metoděje. Svůj vztah ke kostelu a víře prezentovaly děti a mládež 
výtvarnými pracemi při této příležitosti vystavenými. Návštěvníci se 
mohli seznámit s životem sv. Cyrila a Metoděje i počátky křesťanské 
kultury na Valašsku. Zájmu se těšila i výstava posloupnost biskupů 
od Metoděje až po současnost. Podle vlastní volby se každý mohl 
zaposlouchat do hudby a zpěvů, spočinout v tichu v Boží náruči, 
projít do sklepa a nechat na sebe dýchnout starobylost věků dávno 
minulých nebo se vyšplhat třeba i na věž. Pro děti byla připravena 
zajímavá soutěž: Stroj času -  putování s Cyrilem a Metodějem. 
Návštěvníci blízcí i vzdálení (např. i z Kanady) přicházeli v hojném 
počtu. O půlnoci se O. František modlil s posledními vytrvalci za 
naše rodiny a požehnal celému městu. 

 
 

VELEHRAD 2013 
s blížícími se červencovými oslavami letošního cyrilometodějského 
jubilea bych Vás rád pozval k účasti na slavnostní mši, která se na 
Velehradě uskuteční v pátek 5. července 2013. Věřím, že tato pouť 
bude pro všechny zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit 
probíhající výročí příchodu soluňských bratří a s tím související Rok 
Eucharistie, ale také celosvětově slavený Rok víry. Sv. otec František 
posílá svého legáta, kterým je kardinál Josip Bozanič z Chorvatska.                 
 

arcibiskup Jan 
Autobus vyjede v 7:00 od kostela, cena 150Kč, přihlášky v sákristii. 
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Farní kronika 2013 
 
 

Do farního společenství jsme přijali: 
Veronika Vinahorová, * 07. 04. 2013 

Sylvie Šubová, * 12. 04. 2012 
Lukáš Týn, * 05. 02. 2013 

Filip Jan Kandrač, * 04. 10. 2009 
Luděk Mikuláš Kovaříková * 12. 12. 2012 

 
Pro Boží požehnání si přišli: 

Ing. Martin Vanduch (Val. Bystřice) a  Svatava Ďulíková (Vsetín) 
Michal Martiš (Vsetín) a Gabriela Jurčíková (Vsetín) 

 

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, + 10. 04. 2013, Vsetín 
Emilie Baldová, + 23. 04. 2013, Vsetín 
Vojtěch Kandra, + 03. 05. 2013, Vsetín 

Alena Kryštofová, + 31. 05. 2013, Velké Meziříčí 
Antonín Januš, + 04. 06. 2013, Vsetín 

Josef Kolář, + 26. 06. 2013, Vsetín 


