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FARNÍ LISTY 
          

      PPRRÁÁZZDDNNIINNYY  22001155  
  

aaddrreessaa::  775555  0011  VVsseettíínn,,  HHoorrnníí  nnáámm..  113344  
tteell..::  557711  441111  669922  
ee--mmaaiill::  ffaavvsseettiinn@@aaddoo..cczz  
wweebb::  wwwwww..ffaarrnnoossttvvsseettiinn..cczz;;  ffaarrnnoosstt..vvaallaasssskkaappoollaannkkaa..cczz  
  

……  „„DDĚĚDDIICCTTVVÍÍ  OOTTCCŮŮ,,  ZZAACCHHOOVVEEJJ  NNÁÁMM  PPAANNEE““  ……  
  
                        NNaa  zzaaččááttkkuu  ččeerrvveennccee  ssii  
kkaažžddoorrooččnněě  ppřřiippoommíínnáámmee  ddvvaa  
vveellkkéé  ssvvěěttccee..  JJssoouu  jjiimmii  ssvv..  CCyyrriill  aa  
ssvv..  MMeettoodděějj..  JJiižž  vv  11..  ppooll..  99..  ssttooll..  
ppřřiinneessllii  nnaa  VVeellkkoouu  MMoorraavvuu  
nneessmmíírrnnéé  bboohhaattssttvvíí..  TTíímm  
bboohhaattssttvvíímm  jjee  DDAARR  VVÍÍRRYY..  KKaažžddýý  
ččlloovvěěkk  ddoobbřřee  vvíí,,  jjaakk  jjee  vvíírraa  ddůůlleežžiittáá  
aa  vvzzááccnnáá..  VVíírraa  nnaa  rroovviinněě  lliiddsskkéé  
mmeezzii  lliiddmmii,,  aabbyy  ssii  vvěěřřiillii..  KKřřeessťťaann  
ttaakkéé  vvíí,,  žžee  vvíírraa  vv  žžiivvééhhoo  BBoohhaa  jjee  
nneessmmíírrnnýý  ppookkllaadd..  DDeeffiinniiccee  vvíírryy  
nnaajjddeemmee  vv  lliissttěě  ŽŽiidd  1111,,11::  „„VVíírraa  jjee  
ppooddssttaattaa  ttoohhoo,,  vv  ccoo  vvěěřříímmee  aa  
ppřřeessvvěěddččeenníí  oo  vvěěcceecchh,,  kktteerréé  nneevviiddíímmee..““  
                    VV  rrooccee  22001111  jjsseemm  ssee  zzúúččaassttnniill  
sseettkkáánníí  mmllááddeežžee  ss  mmllaaddýýmmii  aa  
ppaappeežžeemm  BBeenneeddiikktteemm  XXVVII..,,  
vv  MMaaddrriidduu..  HHllaavvnníí  mmoottttoo  zznněělloo::  
PPeevvnněě  ssee  ddrržžttee  vvíírryy..    
                  TToottoo  hheesslloo  vvyycchháázzíí  zz    KKooll  22,,77  
aa  ppřřeessnněě  zznníí::  „„VV  KKrriissttuu  zzaappuussťťttee  
kkoořřeennyy,,  nnaa  nněěmm  ppoossttaavvttee  zzáákkllaaddyy,,  
ppeevvnněě  ssee  ddrržžttee  vvíírryy..““AA  kk  ttoommuu  mměěll  

ppaappeežž  BBeenneeddiikktt  XXVVII..  kkrráássnnéé  rroozzjjíímmáánníí::  
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11..  ZZaappuussttiitt  kkoořřeennyy……  
VV  žžiivvoottěě  nneejjeenn  mmllaaddééhhoo  ččlloovvěěkkaa  jjee  ddůůlleežžiittáá  vvíírraa..  VVíímm,,  kkoommuu  vvěěřříímm  aa  pprroočč..  OO  kkoohhoo  ssee  
mmoohhuu  ooppřříítt..  PPřřii  sslloovveecchh  zzaappuussttiitt  kkoořřeennyy,,  ssee  nnáámm  vvyybbaavvíí  ssttrroomm  aa  kkoořřeennyy,,  kktteerréé  hhoo  
žžiivvíí;;  CCoo  jjssoouu  nnaaššee  kkoořřeennyy??  ZZaajjiissttéé  nnaaššee  rrooddiiččee,,  rrooddiinnaa,,  kkuullttuurraa  nnaaššíí  zzeemměě..  AAllee  
zzaappuussttiitt  kkoořřeennyy  ddoosslloovvaa  zznnaammeennáá::  DDůůvvěěřřoovvaatt  HHoossppooddiinnuu!!  OOdd  nněějj  ččeerrppáámmee  žžiivvoott..  
BBeezz  nněějj  nneemmůůžžeemmee  sskkuutteeččnněě  žžíítt..  BBůůhh  nnáámm  ddaall  vvěěččnnýý  žžiivvoott  aa  tteenn  žžiivvoott  jjee  vv  jjeehhoo  SSyynnuu..  
KKřřeessťťaannsskkáá  vvíírraa  nneezznnaammeennáá  ppoouuzzee  vvěěřřiitt,,  aallee  ppřřeeddeevvššíímm  žžíítt  oossoobbnníí  vvzzttaahh  ss  JJeežžííššeemm  
KKrriisstteemm..  PPrráávvěě  sseettkkáánníí  ssee  SSyynneemm  BBoožžíímm  ddáávváá  nnoovvoouu  eenneerrggiiii  cceelléé  nnaaššíí  eexxiisstteennccii..  
KKddyyžž  vvssttoouuppíímmee  ss  KKrriisstteemm  ddoo  oossoobbnnííhhoo  vvzzttaahhuu,,  zzjjeevvíí  nnáámm  nnaaššii  oopprraavvddoovvoouu  iiddeennttiittuu  
aa  vv  ppřřáátteellssttvvíí  ss  nníímm  ssee  nnáášš  žžiivvoott  nnaappllnnoo  uusskkuutteeččnníí..    

22..  PPoossttaavviitt……  
SSee  vvzzttaahhuujjee  kkee  ssttaavvbběě  ddoommuu..PPaappeežž  řřííkkáá,,  ssttaavvěějjttee  ssvvůůjj  vvllaassttnníí  ddůůmm  nnaa  sskkáállee..  ZZáákkllaaddyy  
kkooppeejjttee  ddoo  hhlloouubbkkyy..  SSnnaažžttee  ssee  kkaažžddýý  ddeenn  jjeeddnnaatt  ppooddllee  KKrriissttoovvaa  sslloovvaa..  NNaasslloouucchheejjttee  
mmuu  jjaakkoo  sskkuutteeččnnéémmuu  PPřříítteellii,,  ssee  kktteerrýýmm  mmůůžžeettee  ssddíílleett  ssvvoouu  cceessttuu  žžiivvootteemm..  SSppoolluu  
ss  NNíímm  nnaalleezznneettee  nnaadděějjii  aa  ooddvvaahhuu  ppoossttaavviitt  ssee  nneessnnáázzíímm  aa  pprroobblléémmůůmm,,  ddookkoonnccee  
ppřřeekkoonnááttee  zzkkllaammáánníí  aa  nneeúússppěěcchhyy..  SSttáállee  ssee  vváámm  nnaabbíízzíí  ssnnaaddnněějjššíí  vvoollbbyy,,  aallee  vvyy  ssaammii  
vvííttee,,  žžee  jjssoouu  nnaakkoonneecc  kkllaammnnéé  aa  nneemmoohhoouu  vváámm  ddáátt  vvyyrroovvnnaannoosstt  aa  rraaddoosstt..  JJeenn  BBoožžíí  
SSlloovvoo  nnáámm  mmůůžžee  uukkáázzaatt  pprraavvoouu  cceessttuu  aa  ppoouuzzee  vvíírraa  jjee  ssvvěěttlleemm,,  kktteerréé  oossvvěěccuujjee    nnaaššii  
cceessttuu..    

33..  PPeevvnněě  ssee  ddrržžeett……  
OOzznnaaččuujjee  rrůůsstt  vvee  ffyyzziicckkéé  ii  mmoorráállnníí  ssííllee..  DDnneeššnníí  ddoobbaa    mmáá  zzaa  ccííll  ooddssuunnoovvaatt  BBoohhaa  nnaa  
ookkrraajj  žžiivvoottaa  lliiddíí  aa  ssppoolleeččnnoossttii  ttíímm,,  žžee  nnaabbíízzíí  aa  ssnnaažžíí  ssee  vvyyttvvoořřiitt  „„rráájj““  bbeezz  nněějj..  
ZZkkuuššeennoosstt  nnáámm  řřííkkáá,,  žžee  ssvvěětt  bbeezz  BBoohhaa  ssee  ssttaannee  „„ppeekklleemm““,,  ppllnnýýmm  ssoobbeeccttvvíí,,  nneennáávviissttíí,,  
rroozzppaaddeemm  rrooddiinn..  NNaaooppaakk,,  kkddee  ssee  BBůůhh  uuccttíívváá,,  mmiilluujjee,,  ttaamm  ssee  bbuudduujjee  cciivviilliizzaaccee  lláásskkyy..  
AAppooššttooll  PPaavveell  vvee  ssvvýýcchh  lliisstteecchh  ččaassttoo  ppřřiippoommíínnáá  mmoocc  KKrriissttoovvyy  ssmmrrttii  aa  vvzzkkřřííššeenníí..  TToottoo  
ttaajjeemmssttvvíí  jjee  zzáákkllaaddeemm  nnaaššiicchh  žžiivvoottůů  aa  ssttřřeeddeemm  kkřřeessťťaannsskkéé  vvíírryy..  SSáámm  PPáánn  JJeežžííšš  bbeerree  
nnaa  sseebbee  iinniicciiaattiivvuu  zzaassaaddiitt,,  bbuuddoovvaatt  aa  uuttvvrrzzoovvaatt  vvěěřřííccííhhoo..    
                        KKééžž  VVáámm  mmiillíí  vvěěřřííccíí  ssvv..  CCyyrriill  aa  MMeettoodděějj  jjssoouu  zznnaammeenníímm  aa  iinnssppiirraaccíí  nnaa  
cceessttěě  vvíírryy  ss  ŽŽiivvýýmm  BBoohheemm..  PPřřeejjii  VVáámm  ppoožžeehhnnaannoouu  ddoovvoolleennoouu  aa  pprráázzddnniinnyy..                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                    ŽŽeehhnnáá  PP..  AAnnttoonníínn  FFiiaallaa,,  kkaappllaann  
  

PPOOUUŤŤ  DDOO  ZZÁÁPPAADDNNÍÍCCHH  ČČEECCHH  AA  BBAAVVOORRSSKKAA  
OOddjjeezzdd  nnaa  ppoouuťť  ddoo  ZZááppaaddnníícchh  ČČeecchh  aa  BBaavvoorrsskkaa  bbuuddee  vv  ppoonndděěllíí  2244..  ssrrppnnaa  22001155  vv  77::0000  

oodd  kkoosstteellaa,,  77::1155  HHoovvěězzíí,,  77::2200  VVaallaaššsskkáá  PPoollaannkkaa,,  77::2255  PPoozzdděěcchhoovv. Cena  2.500Kč. 
Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí,  dlouholetý průvodce po  Římě,  

P. Vlastimil Vaněk a P. František Král. Posledních 5 volných míst, Tel.: 571 411 692 
  

DDĚĚKKAANNÁÁTTNNÍÍ  PPOOUUŤŤ  ZZAA  PPOOVVOOLLÁÁNNÍÍ  AA  RROODDIINNYY  NNAA  SSVV..  HHOOSSTTÝÝNN  
  

                                DDěěkkaannááttnníí  ppoouuťť  zzaa  ppoovvoolláánníí  aa  rrooddiinnyy  bbuuddee  vv  ssoobboottuu  1199..  zzáářříí  22001155  nnaa            
SSVVAATTÉÉMM  HHOOSSTTÝÝNNĚĚ..  NNaaššee  ffaarrnnoossttii  ssee  bbuuddoouu  mmooddlliitt  ssppoolleeččnněě  ss  DDěěkkaannáátteemm  PPřřeerroovv,,  
kktteerrýý  bbuuddee  mmíítt  lliittuurrggiiii,,  sseessttřřiiččkkyy  zz  KKeellččee  ssvv..  RRůůžžeenneecc  aa  ffaarrnnoosstt  KKaarrlloovviiccee  aaddoorraaccii..    
OOddjjeezzdd  oodd  kkoosstteellaa  vvee  1144::0000,,  zz  LLáásskkyy  1144::0055..  ZZ  VVaallaaššsskkéé  PPoollaannkkyy  1144::0000..  PPřřiihhlláášškkyy  
vv  ssáákkrriissttiiii,,  cceennaa  110000KKčč,,  dděěttii  zzddaarrmmaa..  KKoolliikk  kknněěžžíí  ssii  vvyypprroossíímmee  --  ttoolliikk  jjiicchh  bbuuddeemmee  mmíítt......  
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NNAAŠŠEE  OOPPRRAAVVYY  
  

NNaa  ffaařřee  vv  PPoollaannccee    bbyyllyy  lleettooss    iinnssttaalloovváánnyy  ddvveeřřee,,    zzddrraavvootteecchhnniikkaa  aa  ddllaažžbbyy  
ss  tteerréénnnníímmii  úúpprraavvaammii  vv  cceenněě  339977  662211KKčč,,  lloonnii  22  119977  118822KKčč  aa  vv  rrooccee  22001133  441155  662288KKčč,,  
cceellkkeemm  33  001100  443311KKčč..  NNááss  ttaaddyy  oopprraavvyy  tteepprrvvee  ččeekkaajjíí  --  rreessttaauurraaccee  ppiillaassttrrůů,,  ssaannaaččnníí  
oommííttkkyy  vv  cceenněě  317 807,80Kč  aa  iinnssttaallaallaaccee  kkřříížžee  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  vv  cceenněě  146 500Kč. 
ZZ  ddlluuhhuu  jjssmmee  uummaazzaallii  110000  000000KKčč,,  ttaakkžžee  nnáámm  zzbbýývváá  ddooppllaattiitt  774400  000000KKčč..    OObbrraaccíímmee  ssee  
ii  vvaaššiimm  pprroossttřřeeddnniiccttvvíímm  ii  nnaa  zzddeejjššíí  ffiirrmmyy  oo  ffiinnaannččnníí  ppooddppoorruu,,  ppooddoobbnněě  ii  vv  PPoollaannccee..  
UUppřříímmnnéé  PPáánn  BBůůhh  ZZaappllaaťť!!  
  

INFORMACE O ZAKLÁDÁNÍ FARNÍHO STŘEDISKA 
 

        Arcibiskup Jan Graubner při každé příležitosti zdůrazňuje, že SLUŽBA 
BLIŽNÍMU PROJEVOVANÁ PROSTŘEDNICTVÍM CHARTY JE TŘETÍM 
PILÍŘEM CÍRKVE.  
 
         Zadal všem Charitám v Arcidiecézi olomoucké úkol pomoci zřídit ve všech 
farnostech tzv. Farní střediska. 
         
        Měli by ji tvořit farníci dané farnosti, kteří by měli být VŠÍMAVÍ VÚČI 
SVÉMU OKOLÍ. Znamená to, že v okamžiku, kdy nevidím v kostele člověka, který 
pravidelně na bohoslužby dochází, zjistím, co se s člověkem děje, zda nepotřebuje 
sousedskou výpomoc, návštěvu pro povzbuzení, návštěvu kněze či dokonce službu 
Charity působící v nejbližším okolí. 
Ze středu těchto aktivních farníků by se časem vybral takový člověk, který by 
zjištěné potřeby lidí z farnosti předával místní Charitě. Tím by se člověk z dané 
farnosti stal tzv. koordinátorem mezi farností a místní Charitou. Nemělo by se stát, 
že člověk z farnosti/blízkého okolí, který bydlí sám, by zůstal bez povšimnutí, 
povzbuzení či bez pomoci. 
          
         Víme, že vznik něčeho nového, je na dlouhou trať.  
Charita provozuje sociální služby a není správné ani v její moci taková střediska 
zakládat. Měla by vzniknout „ZESPOD“, aktivitou samotných farníků.  
 
         Proto vás prosíme o pomoc při tomto zadání. Prosím, hovořte často ve svých 
promluvách o této vizi. Blíží se prázdniny, kdy se lidé nacházejí v různých místech, 
městech, farnostech. Je to velká příležitost pro ty, kteří chtějí být, nebo jsou ve 
farnosti aktivní, kdy mohou smysluplně využít svůj čas či potřebu být/cítit se 
potřebný.      
       
      S poděkováním a pozdravem 
      
          Ing. Danuše Martinková a Věra Dulavová, ředitelky Charit ve Vsetínském  děkanátu 
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 CELONÁRODNÍ NEK 
         
               Hlavním dnem NEK2015 bude sobota 
17. října 2015. V Brně na Náměstí Svobody 
bude v 10:30 hodin hlavní bohoslužba 
s následným eucharistickým průvodem a 
s velmi bohatou nabídkou doprovodných 
programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu 
bude třeba si předem ve farnostech zajistit 
bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo 
při papežské návštěvě. Vstupenky bude možné 
objednat do poloviny srpna 2015. Hlavní mše 

svatá Národního eucharistického kongresu českých a moravských diecézí 
s legátem Svatého otce Františka v sobotu 17. října 2015 v 10:30 v Brně na Náměstí 
Svobody a ve 12:30 Eucharistický průvod centrem Brna na Zelný trh. Zde bude 
NEK zakončen Vyznáním víry a obnovou smlouvy nové a věčné v Eucharistii a 
svátostným požehnáním. Je objednán autobus, přihlašujte se v sákristii.  
          DĚTI se zatím neozvaly... Tak alespoň během prázdnin namalujte „moje  
1. svaté přijímání“ a slohovka na téma slov otce biskupa Josefa „ DĚKUJI – 
PROSÍM – PROMIŇ – MILUJI TĚ“.  
          Inspirace poslední číslo Listů svatohostýnských... 

 
JAK VZNIKLA MYŠLENKA EUCHARISTICKÝCH KONGRESŮ 

 
- přednáška v pastoračním domě 3. června 2015 v předvečer Božího Těla 
PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D. 
        Eucharistie se zrodila právě v hodině Kristova utrpení a oslavení. 
Ve starověku byla zcela běžná praxe, že věřící přijímal eucharistii při každé mši 
svaté, které se účastnil. Protože nebylo zvykem slavit mši svatou častěji než jednou 
týdně, věřící si eucharistii brávali domů, aby ji mohli přijímat i mimo neděli. 
Uchovávala se také proto, aby mohla být donesena nemocným, nebo aby byla 
udělena umírajícím jako ”pokrm na cestu,“ viatikum. Ve středověku se eucharistie 
začala uchovávat v domech kleriků. V kostelích byly stavěny krásné svatostánky u 
stěny nebo přímo ve stěně poblíž oltáře (tzv. sanktuária).  
       Liturgie se postupně stávala záležitostí kleriků, kteří sloužili mši sv. zády k lidu, 
který jim nerozuměl. Věřícímu lidu se vší silou vštěpuje reálná, objektivní 
přítomnost Božího Syna ve svátosti a lid z posvátné bázně a úcty k tomuto 
Tajemství a z jistého pocitu nehodnosti přestává ponenáhlu přistupovat k přijímání 
Těla Kristova. Přijímání je nahrazováno zbožným klaněním se při pozdvihování 
hostie a kalicha a jde to tak daleko, že ono "zbožné klanění“ pozdvihnuté hostii 
představuje splnění nedělní povinnosti. 
        Důraz na ukazování eucharistických způsob vedl k potřebě používat částky 
chleba, které, kromě trvanlivosti, byly i vzhledné. Tak vznikla hostie – bílá kulatá 
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oplatka. V pozdní gotice se začaly používat nádoby – monstrance – sloužící 
speciálně k ukazování eucharistického chleba v podobě hostie. 
      Ve 13. století je doporučováno dokonce i řeholníkům přistupovat ke stolu Páně 
pouze několikrát do roka.  
Proto papež Inocenc rozhodl roku 1215, že věřící musí přijímat eucharistii alespoň 
1x ročně, nejlépe v době velikonoční. Mnozí si začali uvědomovat, že takhle to 
nemá být a Lev XII. Zdůrazňuje, že eucharistie je primárně pokrm a pak až má být 
uctívána 
        Svátek Eucharistie – slavnost Božího těla a krve byl ustanoven na popud 
Juliany z Lutychu, poustevnice, která měla vidění. 
        Myšlenka eucharistických kongresů se zrodila také ve Francii. Jejich počátky 
jsou spojeny s osobou Emilie Tamisiérové (1834–1910), ženy, která později přijala 
řeholní hábit. Získala podporu biskupů a papež Lev XII. byl myšlenkou nadšen. 
V roce 1881 ve Francii byl v Lille 1. mezinárodní eucharistický kongres – 1. 
přijímání, 2. mše svatá, 3. eucharistický průvod. Mimo to adorace. Tato forma úcty 
byla manifestační. Nešlo o manifestaci církve, ale o manifestaci Eucharistie. Tímto 
způsobem jí vyjadřujeme úctu a vděčnost. Sjezdy měly povzbudit i vzdělávat. 
Konaly se přednášky na různá palčivá témata (dělnická otázka, sociální otázka…), 
probíhal výklad mše svaté a byla probírána eucharistická úcta. Bylo třeba změnit 
předsudky, že lid je nehodný eucharistie. Eucharistické sjezdy chtěly, aby 
eucharistie opět patřila do každodenního života. Slavit, uctívat, rozjímat, vzdělávat, 
ponořit se do ní. Vrcholem kongresů není průvod, ale mše svatá. Průvod je jen 
prodloužením slavení. 
         Pius X. byl iniciátorem dokumentů o časném a častém svatém přijímání. 
Kongresy zdůrazňovaly toto přání časného a častého – takže v jeden den kongresu 
bylo např. u 1. svatého přijímání tisíce dětí. 
        Pius XII vydal encykliku o liturgickém hnutí – je vhodné, aby lidé přijímali 
v téže oběti jako kněz, to znamená při mši svaté a již ne přede mší sv.  
        Ve 40. letech umírňuje papež eucharistický půst na 3 hodiny a proto se začaly 
sloužit mše svaté i odpoledne.  
        Jan XXIII. klade důraz na univerzální církev a také na ostatní společnost. 
(V souvislosti s konáním sjezdů – kongresů se například postavila nemocnice 
v Africe, nebo dům pro vyloučené.) 
        II. Vatikánský kongres – začal se rozvíjet ekumenismus. V roce 2002 např. po 
mši sv. a průvodu promluvili i zástupci nekatolických církví, účastní se i setkání a 
modliteb, ne však přijímání. Kongresy nejsou a nemají být projevem triumfalismu 
proti nekatolíkům. V současnosti je kladen důraz na problémy současného světa, 
ekumenismus a také na přípravu na mezináboženský dialog. 
         Kongresy jsou pořádány na různých úrovních třeba farní, národní, 
mezinárodní. Není nařízeno, jak má kongres vypadat, ale je dáván důraz na místní 
podmínky. Máme být solí země a světlem světa. 
                                                                                                                                mp 
 



 

7 

VIII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - FILADELFIA 2015 
                                                    

      VIII. Setkání rodin celého světa 16.  -  28. září 2015, podpořte modlitbou.   
 

Modlitba rodin k VIII. Světovému setkání rodin 2015 ve Filadelfii: 
Bože a Otče nás všech, 

v jednotě s Ježíšem, 
svým synem a naším Spasitelem, 

jsi nás učinil svými syny a dcerami 
v rodině církve. 

Dej ať tvá milost a tvá láska 
pomáhají našim rodinám, 

aby byly vzájemně spojeny 
ve věrnosti evangeliu. 

Dej, ať příklad Svaté rodiny a moc Ducha Svatého 
pomáhají všem rodinám uskutečnit domov společenství a modlitby, 

a shlédni zvláště na ty, které podstupují zkoušky, 
aby vždy žily v pravdě a lásce. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

 
80 DAYS      
           Při přípravách loga VIII. světového setkání 
rodin hledala arcidiecéze Philadephie design, 
který by odrážel jednotu rodiny, město samotné a 
jeho roli při zajištění náboženské svobody ve 
Spojených státech  díky Williamu Pennovi, po 

němž je stát pojmenován. 
          Výše uvedené logo je dokonalým ztvárněním této vize. Zvon, který je zajisté 
i holdem bezpočtu zvonů volajících po celém světě rodiny do kostela, se jmenuje 
Liberty Bell, světoznámý symbol Philadelphie. Je mezinárodně známý kvůli své 
historické „trhlině“, malé bílé třísce protínající dětskou postavu uvnitř zvonu, 
která znázorňuje důvod slávy zvonu Liberty Bell. 
           Rodina je reprezentována pěti postavami uvnitř zvonu, které jsou různé 
výšky a věku a představují mnoho rolí, které příslušníci jedné rodiny mají – 
manžel, manželka, otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra, prarodič, vnuk atd. 
Jako součást jha zvonu začlenil návrhář kříž – představující roli Krista v rodině. 
Typ písma vybraného pro logo světového setkání rodin je silný, elegantní 
a univerzální. 

10. katechezí ke Světovému setkání rodin ve Filadelfii 2015 
1. Stvořeni k radosti.  
Jsme více než náhodou evoluce. Jsme více než součet biologických prvků. Bůh 
existuje. Je dobrý a miluje nás. Stvořil nás ke svému obrazu a ke sdílení se  v jeho 
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radosti. Podílí se aktivně na našich životech. Poslal svého jediného Syna, aby 
obnovil naši důstojnost a vedl nás zpět k němu domů.  
2. Mise lásky.  
Bůh působí skrze nás. Máme poslání. Jsme posláni do světa za účelem získat Boží 
lásku a ukázat Boží lásku ostatním. Bůh se snaží léčit zlomený vesmír. Žádá nás, 
abychom byli jeho svědky a pomocníky v této práci. 
3. Význam lidské sexuality.  
Hmotný pozemský svět je více než inertní hmota nebo modelovací hlína pro 
lidskou vůli. Stvoření je posvátné, má svátostný význam. Je odrazem Boží slávy. Ta 
zahrnuje i naše těla. Naše sexualita má sílu plodnosti a má být sdílena s důstojností 
ke stvoření podle obrazu Božího. Podle toho musíme žít. 
4. Dva se stávají jedním.  
Nejsme stvořeni k životu o samotě. Lidské bytosti se potřebují a vzájemně se 
doplňují. Přátelství a komunita uspokojují tyto touhy poutem společného zájmu a 
lásky. Manželství je jedinečná intimní forma přátelství, která volá muže a ženy 
milovat se navzájem podle Boží smlouvy. Manželství je svátost. Manželská láska je 
plodná a bezpodmínečná. Tato láska je obrazem Ježíšovy věrnosti k církvi. 
5.Tvoření budoucnosti. 
 Manželství má být plodné a otevřené přijímat nový život. Děti utvářejí budoucnost, 
stejně jako ony jsou utvářeny ve svých rodinách. Bez dětí nemůže být žádná 
budoucnost. Děti vychované s láskou a vedením jsou základem budoucnosti. 
Zraněné děti jsou předzvěstí zraněné budoucnosti. Rodiny jsou základem ve všech 
větších komunitách. Rodiny jsou domácí církve, místa, kde rodiče dětem pomáhají 
zjistit, že je Bůh miluje a má plán pro život každého dítěte. 
6. Každá láska přináší ovoce.  
Ne každý je povolán k manželství. Ale každý život má být plodný. Každý život má 
sílu a potřebu pečovat o nový život – ne-li přes plození a výchovu dětí, pak skrze 
další životně důležité formy darování, tvoření a službu. Církev je širší rodina 
různých povolání, z nichž každé je odlišné, ale každé potřebuje podporu ostatních. 
Kněžství, řeholní život a celibátní laická povolání jsou obohacením a svědectvím 
pro manželský stav. Různé způsoby života v celibátu mimo manželství jsou cesty, 
jak darovat svůj život službě Bohu a lidskému společenství. 
7. Světlo v temném světě.  
V celé své kráse, rodina je škola lásky, spravedlnosti, soucitu, odpuštění, 
vzájemného respektu, trpělivosti a pokory uprostřed světa zatemněného sobectvím 
a konflikty. S ohledem na tyto skutečnosti rodina učí, co to znamená být člověkem. 
Nicméně objevuje se mnoho pokušení, které se nás snaží přinutit zapomenout, že 
muž a žena jsou stvořeni pro společenství. Například chudoba, bohatství, 
pornografie, antikoncepce, filozofické a další intelektuální chyby mohou vytvořit 
kontexty, které napadají nebo ohrožují zdravý rodinný život. Církev se brání těmto 
snahám s cílem ochránit rodinu. 
8. Domov pro zraněné srdce. 
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Mnoho lidí, obzvláště v dnešní době, čelí nepříjemným situacím vyplývajícím z 
chudoby, zdravotního postižení, nemoci a závislosti, nezaměstnanosti a osamělosti 
pokročilého věku. Také rozvod a přitažlivost stejného pohlaví k sobě navzájem 
ovlivňují život rodiny vážným způsobem. Křesťanské rodiny a společenství rodin 
by měly být zdrojem milosti, bezpečí, přátelství a podpory pro ty, kteří 
bojují s těmito problémy. 
9. Matka, učitelka, rodina: role církve.  
Církev má institucionální formy, protože musí ve světě pracovat. Ale to 
nevyčerpává její podstatu. Církev je nevěsta Kristova. Podle slov svatého Jana XXIII. 
ona je naše matka a učitelka, naše utěšitelka 
a průvodkyně, naše rodina ve víře. I když její lidé a její vůdci hřeší, stále 
potřebujeme její moudrost, svátosti, podporu a hlásání pravdy, protože je tělem 
samotného Ježíše ve světě.  
10. Zvolení života. 
Bůh nás stvořil z nějakého důvodu. Jeho láska je naším životním posláním. Tato 
mise nám umožňuje nalézt svou pravou identitu. Pokud se rozhodneme přijmout 
tento úkol, získáme nový pohled na řadu otázek, nejen na rodinu. Žít poslání 
domácí církve znamená, že katolické rodiny budou někdy žít jako menšiny, s jinými 
hodnotami, než má jejich okolní kultura. Naše poslání lásky bude vyžadovat 
odvahu a statečnost. Ježíš volá a my můžeme odpovědět rozhodnutím se pro život 
víry, naděje, lásky, radosti, služby a poslání. 
         Katecheze mají  72 stránek, materiál je dobrý pro rodinná společenství nebo  
i jednotlivé manželské páry. Bylo by obohacující pro všechny, kdyby třebas 
v dalších 10 FaLi někdo z vás nebo jednotlivé rodiny napsali krátký výtah 
jednotlivých katechezí. Více na www.rodiny.cz  
 

BIŘMOVÁNÍ VE VALAŠSKÉ POLANCE 
 

                 V sobotu 20. června 2015 v 10:00 udělil Mons. Jan Graubner, arcibiskup 
olomoucký a metropolita moravský Svátost biřmování 6 chlapcům z Valašské 
Polanky, 6 mladým ze Vsetína a Petrovi z Pozděchova, kterému  biřmování uteklo o 
14 dnů, když poslední bylo před 100lety.  
 

         K víře jsem se dostal poprvé u mých rodičů, když jsme chodili do kostela 
každou neděli a svátky. Rodiče jsou věřící, ale do kostela málo chodí. Ale já jsem 
nebyl pokřtěný. Před 10 lety jsem začal chodit na mládež, byl jsem osloven dívčinou 
ze školy. Začal jsem tam chodit a říkám si, co by ne,  alespoň nebudu sedět doma a 
nic nedělat. Mluvilo se tam hodně o Pánu Ježíši a oslavovali ho. Ale nedával jsem 
tomu nějak pozornost, byl jsem rád, že někde patřím a můžu přijít. Byla to 
evangelická mládež. Postupem času jsem zjistil, že mě toto společenství nenaplňuje 
a jsem stále prázdný. Tak jsem přestal chodit do toho společenství. Postupem času 
mě něco začalo chybět, smysl života, a jak jsme byli na pohřbu mé tety (která byla 
také věřící), tak jsem začal cítit v sobě něco, jako je pocit bezmoci, že nikde 
nepatřím. Začal jsem chodit do kostela častěji, více než jen o Vánocích a 
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Velikonocích. A pak jsem potkal v kostele kamarádku ze školy a říká mi, jestli 
nechci přijít do scholy se podívat a nebýt sám. Tak jsem tam zašel se podívat a viděl 
jsem ten rozdíl hned, že jsou ti lidi jiní, pohodoví, a pochopí situaci člověka. 
Také jsem zde potkal mou bývalou kolegyni z práce, která je věřící a vyučuje 
náboženství. Dlouho jsme se bavili o tom, zda se nechci pokřtít a být s Pánem 
Ježíšem napořád. Být mu věrný a naslouchat mu, on sám ví, co je pro mě dobré a co 
ne. Začal jsem se pomalu o tuto záležitost zajímat trochu více. Vysvětlila mi, že 
když se přiblížím Pánu Ježíši blíže, bude vše lepší a lepší. Že Pán Ježíš vnese do 
mého srdce pokoj a otevře mi další možnosti, abych našel smysl svého života. 
Vybral jsem si motto: 
„Dal jsi mi poznat cesty života, u sebe mě naplníš radostí.“ (Sk 2,28) 
                                                                                                                                       Petr 

Narodila jsem se do křesťanské rodiny a jsem tedy pokřtěná od narození. Snažím se 
růst a sílit ve své víře, k čemuž mi pomáhá i denní účast na mši svaté. O udělení 
svátosti biřmování usiluji i z toho důvodu, že se domnívám, že každá svátost je 
veliká posila pro život – jak časný, tak i pro dostání toho věčného. Moc se těším, až 
přijmu dary Ducha svatého pro svůj osobní život. Na přípravu jsem chodila do 
vsetínského kostela, kde nás připravoval otec František Král. Otec František nám 
věnoval hodně svého drahocenného času, předával vzácné zkušenosti a 
povzbuzoval nás mnohými způsoby. 
Jako motto jsem si vybrala úryvek z Přísloví 3,5 „Důvěřuj Hospodinu celým 
srdcem, na svoji rozumnost se nespoléhej.“ V životě jsem se mnohokrát přesvědčila, 
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že všechny mé schopnosti a vědomosti vyzní hluše a naprázdno, neobdaří-li mě 
Boží prozřetelnost svým požehnáním. Jako patronku jsem si vybrala svatou Anežku 
Českou, která ve svém životě spoléhala na pomoc Boží a v lásce dokázala měnit 
nešťastné osudy mnohých bratří a sester. 
Nejen ve farnosti, ale celý svůj život bych se chtěla projevovat jako křesťanka, která 
přijala těchto sedm vzácných darů u biřmování. 
                                                                                                                           Anežka Česká 
 

Při službě kostelníka v našem kostele Narození Jana Křtitele jsem si uvědomil, že 
chci žít a více prohlubovat svůj život ke Kristu a Církvi s pomocí svátosti 
biřmování. Při každém odemykání a zamykání našeho kostela mám obraz křtu 
Pána Ježíše Krista před očima. Tak proto jsem si vybral biřmovací jméno Jan Křtitel. 
Biřmovacího kmotra mám svého nejstaršího bratra Zdeňka. Při mém zdravotním 
handicapu je mi vždycky oporou a rádcem. Vždycky se na něho můžu spolehnout. 
Taky chci poděkovat panu děkanu Františku a otci kaplanovi Antonínovi za jejich 
čas strávený s námi při katechezích. 
                                                                                                                               Jan Křtitel 
 

Prosím o tuto svátost, protože chci prohloubit svůj vztah ke Kristu a k církvi. Vím, 
že milost svátosti křesťanské dospělosti mi dá sílu k životu podle víry, pomůže mi 
bránit víru, také o ní vydávat svědectví. Už od mala mě rodiče vedli k víře, učili mě 
pravidelně chodit do kostela, což i do teď dodržuji, jak jsem byl na 1. svatém 
přijímání, tak se snažím chodit pravidelně ke zpovědi. Stal jsem se ministrantem 
v naší farnosti, kde je kostel zasvěcený svatému Jiří a taky jsem si proto vybral toto 
biřmovací jméno Jiří, obdivuji obraz v kostele za oltářem, jak bojuje s drakem a 
velmi si ho cením. Biřmovacího kmotra mám svoji tetu, která byla u křtin kmotra, 
cením si na ní, jaká je milá, rozumná a hlavně dokáže porozumět a dobře si o 
nějakém problému promluvit a hodně mi radí. Tak prosím o udělení svátosti 
biřmování, abych mohl i nadále lépe pomáhat naší farnosti a konat dobrý příklad. 
Na přípravu biřmování jsem jezdil pravidelně do Valašské Polanky, byli jsme i na 
Pulčinách a 12. – 14.6. jsme se zúčastnili pobytu v Rajnochovicích. Motto co jsem si 
vybral, zní „Bůh je láska (1 Jan 4,7-21). 
                                                                                                                                         Jiří 
 

Rodiče nás všechny vychovali ve víře a proto prosím o tuto svátost, protože chci 
prohloubit svůj vztah ke Kristu a k církvi. Na tuto svátost jsem se připravoval 
několik měsíců pod vedením P. Františka Krále. Nyní toužím, aby mě Duch svatý 
naplnil svými dary a tak začal novým způsobem působit v mém srdci. 
Za mého biřmovacího patrona jsem si zvolil svatého Josefa, protože to byl ochránce, 
živitel a pěstoun Ježíše Krista. Svatý Josef byl spravedlivý a byl patronem otců, 
rodin, dětí, dělníků, řemeslníků, tesařů, umírajících a především patronem dobré 
smrti. Jako motto jsem si vybral „Kdo věří, není nikdy sám.“ (Benedikt XVI.) 
Po přijetí svátosti biřmování vytrvám v katolické víře a budu ji rozvíjet v svém 
srdci.                                                                                                                                
                                                                                                                                          Josef 
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Prosím o udělení svátosti biřmování, protože chci prohloubit svůj vztah ke Kristu a 
k církvi. Věřím, že milost svátosti křesťanské dospělosti mně dá sílu k životu podle 
víry, pomůže mi bránit víru a také o ní vydávat svědectví. Prosím o udělení této 
svátosti také proto, že cítím potřebu se posunout ještě blíž k Bohu. Od narození mě 
rodiče vedli k víře a také jsem jim za to moc vděčný. Duch svatý ve mně působí od 
okamžiku svatého křtu a snažím se s ním být nablízku modlitbou, myšlenkou, 
pravidelnou svatou zpovědí a svatým přijímáním. 
V době přípravy na přijetí svátosti jsem si hodně prohloubil své znalosti 
z náboženství, víru i vztah k církvi. Za to všechno velice moc děkuji otci děkanovi 
Františku Královi a otci kaplanovi Antonínu Fialovi, kteří nám věnovali svůj čas a 
předávali s láskou svoje znalosti a vědomosti. Prosím, aby mě Duch svatý naplnil 
svými dary a začal novým způsobem působit v mém srdci, protože mě stále živí a já 
se snažím žít ze síly Ducha svatého.  
Slibuji, že po přijetí svátosti biřmování vytrvám v katolické víře a budu ji rozvíjet ve 
svém srdci, v srdci svých blízkých, pravidelně přijímat svátosti a číst Písmo svaté, 
že Pána Boha nikdy nezklamu a setrvám ve víře až do konce svého života. 
Za svého biřmovacího patrona jsem si zvolil sv. Antonína. Velmi mě zaujal a také 
obdivuji jeho cesty životem a jeho přístup ke svátosti a apoštolské horlivosti vůči 
lidu. 
Motto: „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ 
                                                                                                                                  Antonín 
 

V mém dosavadním životě je pro mě víra velmi důležitá. Měl jsem to štěstí, že mi 
Pán Bůh dal rodiče, kteří mě od narození vedli a formovali k víře. Nechali mě 
pokřtít, dovedli mě k prvnímu svatému přijímání a do dnešního dne mi dávají 
příklad dobrých křesťanů. Díky rodičům jsem také chodil ve všech ročnících na 
základní škole do náboženství. Musím přiznat, že se při vzpomínkách na vyučování 
na sebe zlobím, protože až teď s odstupem času si uvědomuji, že jsem výuce 
nevěnoval takovou píli, jakou by zasluhovala, nevím, asi jsem musel dospět, abych 
si to uvědomil. Přijmutím svátosti biřmování bych se chtěl stát dospělým i ve víře. 
Moji vrstevníci už tuto svátost většinou přijali před nějakým časem, což mě docela 
mrzelo, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem k tomuto rozhodnutí došel sám a 
nešel jsem jen s davem. Potřebu přijmout svátost biřmování jsem začal mít asi tak 
před dvěma lety, Duch svatý mi říkal, abych se přiblížil k Bohu. Od té doby se 
pravidelně denně modlím, často přijímám svátost smíření a chodím ke svatému 
přijímání, Loni i nás ve farnosti začala příprava na biřmování a tak jsem neváhal ani 
chvilku. Přípravou nás provázel otec děkan František Král spolu s otcem kaplanem 
Antonínem Fialou, za což jim ze srdce děkuji. Ke studiu jsem využíval skripta 
jednotlivých katechezí, Bibli a perfektní knihu Youcat. V rámci přípravy na 
biřmování jsem se zúčastnil Arcidiecézního setkání mládeže v Prostějově, byl to pro 
mě velký zážitek, určitě se chci do budoucna podobných akcí účastnit, dále jsme 
absolvovali společný půlden na Pulčinách a čeká nás víkendový pobyt 
v Rajnochovicích, na který se velmi těším. 
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Biřmovací jméno jsem si vybral Josef, podle otce Svaté rodiny. Po přijetí svátosti 
biřmování budu nadále prohlubovat svůj vztah k Pánu Bohu, dále budu 
podporovat katolickou církev a budu se snažit probudit víru i v lidech kolem mě, 
kteří cestu k Bohu teprve hledají. 
Moje motto: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před 
svým otcem v nebi.“ (Mt 10,32) 
                                                                                                                                     Josef 
 

Pocházím z křesťanské rodiny. Oba mí rodiče jsou římskokatolíci, tudíž jsem 
pokřtěn. Téměř denně chodím na mši svatou. Pro biřmování jsem se rozhodl 
dobrovolně, protože jsem přesvědčen, že mi pomůže stát se lepším člověkem a také 
proto, že mi pomůže dostat se k bráně království nebeského a s Boží milostí jí i 
projít. Jako svého biřmovacího patrona jsem si vybral sv. Františka z Asisi, jelikož je 
mi svými názory velmi blízký. Právě sv. František pochopil význam křesťanství a 
církve jako takové, tzn. šířit lidem lásku, pravdu, víru a pokoj. Vážím si ho také 
proto, že se nebál stát si za svým názorem. Vždyť jeho víra dokonce obměkčila 
muslimského sultána, který mu povolil šířit ji ve své říši. Jeho spisy o Bohu, lásce, 
etc. přivedly na svět nové renesanční myšlenky, které pomohly lidem posunout se 
kupředu, jak na poli duchovním, tak na poli světském. Sv. František mě inspiroval 
také svou láskou ke všemu živému, neboť ve všem živém i neživém viděl odraz 
Boží lásky k člověku. Právem byl později prohlášen za patrona ekologie. Pro 
zdůraznění svého motta jsem se rozhodl přepsat do tohoto dopisu Jk 2, 15 - 17. Moje 
motto je pak výrazně podtrženo čarou. 
„Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo 
z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali 
byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li 
spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.“ Na tomto úryvku jsem chtěl ukázat také 
mé chápání víry a úlohy církve. Nestačí jen mít víru, ale musíme i podle této víry 
žít. K biřmování jsem se připravoval ve vsetínské farnosti s otcem Františkem, který 
nám na této cestě velmi pomáhal. Předal nám mnoho svých zkušeností i odborných 
rad. Svůj dopis bych chtěl uzavřít tím, že věřím, že po přijetí této svátosti budu 
moudřejším a zkušenějším křesťanem, šířícím světlo víry ostatním lidem. 
                                                                                                                                  František  
 

Pokud bude zájem, začali bychom s přípravou na biřmování od současných 
deváťáků a starších. Když jsem se díval do knihy prvokomunikantů, od roku 2010 a 
zpět bylo dětí u 1. svatého přijímání mezi 20 - 30, znamenalo by to, že potenciál je, 
jen zda se rozhodnou a najdou tu odvahu....                                                            pf 
     

EUCHARISTICKÁ HODINA 
 

Na Diecézním Eucharistickém kongresu 16. května 2015 při závěrečné mši svaté 
jsme byli pozvání do nově  založeného společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, 
nazvané   Eucharistická hodina. Doposud se ve Vsetíně  přihlásily 4osoby v Polace a 
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Pozděchově nikdo... Chcete svého kněze. Já budu vždycky pro. Nicméně především 
vaše modlitby mohou vše ovlivnit, ale pokud o Adoračním dnu či 1. pátku se  stěží  
najdou adoranti, pak toho moc nevyprosíte... je třeba si uvědomit, že dostanete, ne 
toho, koho byste chtěli, ale toho, koho vám pan arcibiskup  pošle. Prosím vás, kdo 
cítíte zodpovědnost za farnost, přihlaste se v sákristii. Stanovy společenství 
adorátorů jsou v minulých FALI, zde čtyři nejdůležitější věty.  
 

Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku 
každý týden, minimálně však jednou za měsíc. 
 

Členové se snaží aspoň o půl hodiny dobrovolnické  služby za týden. 

Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může 
získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci. 
 

Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.  

Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a 
získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka. 

                                                                                                                                 pf 
 
 

POZVÁNKY NA ČERVENEC - SRPEN 2015 
 

VELEHRAD 2015 Mše svatá v 10:30, Mons. Dominik kardinál Duka OP, kazatel 
Mons. Jan Graubner. V  sobotu ve 20:00 se koná tradiční koncert lidí dobré vůle.  
 

Cyrilometodějská pouť na Radhošti v neděli: mše sv.  10:00, 12:00 - TvNOE a 14:00.                                        
 

ZAŠOVÁ 2015 Hlavní pouť k P. Marii Zašovské, patronky VALAŠSKA v neděli  
5. července 2015   mše svaté v 7:00, 8:15 a 10:30 - celebruje Mons. Josef Nuzík, 
generální vikář,  14:30 sv. požehnání a uctění milostného obrazu P. Marie 
Zašovské, 15:00 divadlo o sv. Janu Boskovi.  
 

POZDĚCHOV 6. července 2015 -  15:00 děkovná mše svatá za 5. let kněžství 
spojené s grilováním, zve P. Josef a P. Antonín. 
 

KAROLINKA - 19. července 2015, pouť k P. Marii Karmelské, mše sv. 7:30 a 11:00. 
 

VSETÍN - 26. července 2015, oslava sv. Kryštofa, patrona cestujících pěšky i 
autem... po mši svaté v 8:30 posvětíme dopravní prostředky - kolečkové brusle, 
kolobky, kočárky, kola, motorky a auta.... Postavte je před kostel.  
Potřebu být na cestě s Kristem, zejména při motorismu, připomíná volba Kryštofa za patrona 
cestujících lidí. 
 

SVATÝ HOSTÝN - 9. srpen 2015 - 3. pouť valašských kapel - zveme jménem 
POLANČANKY.   KARLOVICE P. Maria Sněžná  10:30 Mons. Josef Maňák 
 

VSETÍN - patrocinium,  sobota 15. srpna 2015 , mše sv. farní kostel v 7:00 a 8:30.  
                   Farní pouť k P. Marii Nanebevzaté spojená s Templářskými slavnostmi,  
                   neděle 16. srpna 2015 - 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00. 
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STŘELNÁ - 16. srpna 2015 pouť k P. Marii Nanebevzaté - 9:00 P. Petr Bulvas. 
 

SVATÝ HOSTÝN - Orelská pouť 23. srpen 2015, v 10:30 mše svatá před basilikou, 
s následným orelským shromážděním na pódiu, vystoupí hosté  z  ČR a zahraničí. 
 

VSETÍN - 20. – 22. srpen 2015   FESTIVAL MLADÝCH KŘESŤANŮ   UNITED 2015 

Rádi bychom tebe a tvé přátele pozvali na 5. ročník festivalu UNITED, který 
proběhne na konci léta 20. - 22. srpna 2015 ve Vsetíně. UNITED je multižánrový 

festival. To znamená, že program tvoří koncerty různých 
žánrů od alternativy, pop až po rock, ale také worship. 
Kromě hudby připravujeme řadu seminářů na zajímavá 
témata, workshopy, kde se můžeš něco naučit, nebo 
filmovou a divadelní scénu, nebudou chybět ani sporty 
nebo street scéna. Využít můžeš také službu modliteb 
a duchovního poradenství. 
         UNITED znamená mnohem víc, než jen výbornou 
atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, 
abychom zde mohli poznávat Pána Boha a aby On měl 
vliv v našich životech. Pro tento ročník jsme vybrali 
téma NESPOUTANÝ. Věříme v nespoutaného Boha, který 
nezůstal na kříži a v hrobě, ale žije, a to chce přinést skrze sám 
sebe také do našeho života. Nemusíme být spoutání trendy, 
závislostmi, lžemi, traumaty, protože Ježíš přišel, aby sundal 

naše pouta a nabídl nám svobodu. Modlíme se, aby také o tom byl letošní festival. 
 

VSETÍN, POLANKA - pátek 28. srpna 2015, zpověď dětí a mládeže na konci 
prázdnin s opékáním - grilováním na farské zahradě - za kostelem. 
 

 FARNÍ KRONIKY 2015 
 

Do našich farních společenství jsme přijali:                                                                         
Veronica Růžena Týnová, *26. 02. 2015 (Vsetín) 
Ludmila Beáta Trochtová, *03. 02. 2015 (Vsetín) 
Terezie z Ávily Hlavicová, *06. 12. 2010 (Vsetín) 

 

Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli: 
Karel Molek, Zděchov a Hana Garguláková, Valašská Polanka,  

13. 06. 2015 (Valašská Polanka) 
 

Svátost Biřmování a  Eucharistii přijala: 
Terezie z Kalkaty Marie Kopecká, 28. 06. 2015, (Vsetín) 

 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Sabina Žigová, roz. Kandračová, 59 let, † 28. 05. 2015 (Vsetín) 

Ing. Petr Holčák, 67 let, †  30. 06. 2015 (Vsetín) 
Marie Filgasová, roz. Holíková, 75 let, † 3. 06. 2015 (Valašská Polanka) 

Karel Zicha, 77 let, † 12. 06. 2015 (Pozděchov) 
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Připojujeme se k díkům i paní Anně Mikuškové...... 
 

 
Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov.  
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte vždy do 20. v měsíci na adresu favsetin@ado.cz  
Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz   


