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      VELIKONOCE 2015 
Bože, náš nebeský Otče, 
děkujeme Ti, že s námi 

uzavíráš z lásky smlouvu 
novou, věčnou, nejsvětější, 
když nám Kristus na oltáři 

dává Svoje Tělo a Krev. 
Uč nás tuto smlouvu slavit, 
milovat a zachovávat. Amen. 

                                                                                                               
                                                                                            Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 
 

„Bůh, který se na památku svého umučení nám zanechal v  podivuhodné 

svátosti, ať Vám pomůže uctívat svatá tajemství Jeho Těla a Krve tak, 

abyste v sobě stále zakoušeli ovoce našeho vykoupení. Aby tato pravda 

z Vás vyzařovala nejen o letošních Velikonocích, ale i v tomto roce 

Eucharistického kongresu a po všechny dny Vašeho života.  

           To Vám přejí a vyprošují    

                                           Vaši 
                       P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Antonín Fiala a P. František Král 
 

 
Ve Vsetíně na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  5. dubna 2015 

VVeelliikkoonnooccee    22001155 



 

 

HOSANA - UKŘIŽUJ - ALELUJA 
 

Milí farníci, postní doba se nám blíží k vrcholu velikonoc. Podstatou postní 
doby je obnova křestního slibu. Položím Vám i sobě otázku: posunul nás letošní 
půst blíž k Bohu ? Zesílila naše vůle, víra? 
 Chtěl bych se s Vámi podělit o mou zkušenost. Jak víte dostala se mi od Pána 
Boha milost navštívit na začátku postní doby Svatou Zem – Izrael. Místo zaslíbené 
od Boha. S poutníky jsme navštívili mnoho míst, kostelů, památek. Ale co jsem si 
přivezl domů jako nejcennější, co mne oslovilo byly tři věci. Za prvé, poznání a 
hluboká touha po Bohu, díky katechezím P. Martna Mojžíše (slovenský průvodce). 
Dále místo zapření Krista Petrem a Getsemanská zahrada. Zajisté Boží narození, 
Kalvárie, Boží hrob … 

Nádvoří, jak čteme v pašijích, kde stál apoštol Petr a byl dotazován ženami na  
Ježíše, je místo, kde dnes stojí krásná bazilika sv. Petra v Galikantu. Na tomto místě 
hluboce pod zemí je ukrytá jeskyně. Do této jeskyně byl zatčen a zavřen Pán Ježíš, 
Boží Syn. Tam se modlil, dle tradice žalm 88: 
 

• Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před Tebou úpím; 
• kéž vstoupí moje modlitba k Tobě, nakloň ucho k mému bědování!  
• samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život…. 
• jsem počítán k těm, co sestupují v jámu, 
• jsem jako muž co pozbyl síly, 
• jsem odložen mezi mrtvé, co leží v hrobech, 
• známé jsi mi vzdálil, 
• jsem uvězněn, nemám východisko, 
• oči mám zkalené utrpením, 
• po celé dny jsem tě Hospodine volal, 
• vztahoval jsem k Tobě dlaně… 
• Hospodine, pomoz, k Tobě volám, 
• ráno má modlitba přichází k Tobě, 
• Hospodine nevím si rady… 

 

Slyšíme, že tento žalm je velmi smutný až deprimující. Není divu, vžijme se do role 
Ježíše, přáteli opuštěn, nepřáteli tupen, prožívá úplnou samotu, bolest srdce. 
Uvažme, nepodobá se Jeho život i našemu ? Každý člověk prožívá na svém těle, 
v srdci, muka, bolesti, kříže, nemoci. Ale Pán nám ukazuje, že právě touto cestou se 
jde do Božího království. On člověka neopustí. Člověk má hodnotu Ježíšovy Krve. 
 

Odpověď hledejme ve víře, v modlitbě a také v žalmu o slavnosti Vzkříšení Páně:  
žalm 118: 

• Hospodinova pravice mocně zasáhla,  
• Hospodinova pravice mě pozvedla,  
• Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, 
• Jeho milosrdenství trvá navěky… 



 

 

 
Milí farníci, přeji Vám ať s vírou a láskou 

k Pánu Ježíši prožijeme velikonoční svátky i celé 
naše životní putování. Věřme neustále tomu, co 
zpíváme ve velikonoční písni č. 401:  

• Vstal z mrtvých Kristus oslavený,  
• tma pekel před ním utíká,  
• z ran, jež jsou divem zaceleny,  
• vítězná záře proniká… 

  
Požehnané velikonoční svátky plné Božích darů a 
milostí přeje a vyprošuje, 
 

                           P. Antonín Fiala, kaplan 
 

 
  

SVATÝ TÝDEN 
 
KVĚTNOU NEDĚLÍ vstoupíme do nejdůležitějšího týdne církevního roku. Při 
bohoslužbách zazní Markovy pašije (v Polance zpívané). Při mši svaté v 8:30 (v 
Polance v 9:15, v Pozděchově v 11:00) posvětíme před kostelem ratolesti na 
památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma a v průvodu spolu s dětmi a 
ostatními věřícími vstoupíme do kostela. Pokladničky - POSTNIČKY s  Postní 
almužnou můžete, před bohoslužbami, položit před oltář jako obětní dar, který 
církev prostřednictvím Charity použije na pomoc lidem v nouzi.  
 

Příležitost ke svátosti smíření: 
 

Valašská Polanka Pozděchov Vsetín 
po + st  17:00 – 17:45 neděle 10:00 - 12:00 neděle 14:00 - 16:00 

Od Zeleného čtvrtku a během Velikonoc se zpovídat nebude!!!! 
 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH: Pokud máte doma ještě nemocné, kteří by uvítali 
návštěvu kněze a s ním se pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo 
v kanceláři. Během pondělí až středy je navštívíme. 
ZELENÝ ČTVRTEK - je svátkem kněží celého 
světa. Dopoledne se scházejí se svým biskupem, 
aby obnovili své kněžské závazky při mši svaté, 
při které se světí oleje, zveme ministranty do 
katedrály. Při večerních obřadech na památku 
večeře Páně budou omyty nohy dvanácti mužům, 
chlapci - ministranti chodí vyhrkávat (čt – so). 



 

 

VELKÝ PÁTEK -  je dnem přísného postu od masa a újmy. Tento jediný den v roce 
se neslaví z úcty ke krvavé kalvarské oběti Ježíše Krista mše svatá - oběť nekrvavá. 
Celý den se uvažuje o utrpení Páně. V 7:00 začneme Temnými hodinkami - 
modlitba breviáře, společné modlitby v kostele. Odpoledne v 15:00 bude Křížová 

cesta za hledající a nevěřící a  1. den 
Novény k Božímu milosrdenství. Novéna 
k BM bude každý den v 15:00 až do Neděle 
Božího milosrdenství (12. dubna). 
Velkopáteční obřady začnou v 18:00 
(POLANKA 18:30, Pozděchov 17:00). 
Skládají se ze tří částí: bohoslužba slova - 
Janovy pašije, uctívání sv. Kříže a sv. 
přijímání. Adorace u Božího hrobu bude po 
celou noc i den - sobotu. Po celém světě 
velkopáteční sbírkou lidé přispívají na 

chrám Božího hrobu v Jeruzalémě, vykonáme ji při přímluvách.  Rozpis služeb na 
Velký pátek a Bílou sobotu je vzadu na stolku s obětními dary. Laskavě se prosím 
zapište. Ve 20:00 bude světelná Křížová cesta městem, která začne v Zámecké 
zahradě a skončí u Božího hrobu v kostele, vezměte sebou červené kalíšky. 
BÍLÁ SOBOTA - tento den věřící na celém světě dlí na modlitbách u Božího hrobu. 
V 7:00 zveme na Temné hodinky, obřady 
Velikonoční vigilie začnou ve 19:30 (POLANKA 
20:00, Pozděchov 18:00) před kostelem, je vhodné, 
aby při slavnosti světla byli venku všichni věřící. 
Při křestní bohoslužbě přijme svátost křtu pan  

Jiří Šena, 
Pavel 

Juřica a 
slečna 

Gabriela 
Jiránková. Váš dar ve sbírce z vigilie  bude 
na náš kostel. 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE –  
při bohoslužbách budou požehnány 
velikonoční pokrmy a beránci, bude 
sbírka na kněžský seminář.  Díky za každý 
Váš dar. Při papežském požehnání „ Utbi 
et orbi“  lze získat plnomocné odpustky - 
zahlazení všech trestů za hříchy (ČT1, 
TvNOE). Odpoledne ve 14:30 (14:30 ve 
Valašské Polance a 15:00 v Pozděchově) 
bude Velikonoční svátostné požehnání. 



 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH  
 

Vsetín Val. Polanka Pozděchov 

29. března  2015 Květná neděle 

7:00, 8:30 a 18:00  mše svatá 7:45 a 9:30 11:00 

14:00 - 16:00 velikonoční zpověď   

Pondělí Svatého týdne 

7:00 a 16:00 (nemocniční kaple) 18:30  

Úterý Svatého týdne 

7:00   mše svatá   

Středa Svatého týdne 

7:00 mše svatá 18:30 17:00 

Zelený čtvrtek 

18:00 mše svatá 18:30 17:00 

kostel otevřen do 21:00 do 21:00 do 19:00 

Velký pátek 

7:00 Temné hodinky 7:00 Ranní modlitba  

18:00 Velkopáteční obřady 18:30 17:00 

kostel otevřen celou noc kostel stále do 19:00 

Bílá sobota 

7:00 Temné hodinky  7:00 Ranní modlitba  

kostel otevřen celý den kostel stále 9:00 - 18:00 

19:30 Velikonoční Vigilie 20:00 18:00 

5. duben 2015 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

7:00, 8:30, 10:00 a 18:00 7:45 a 9:30 11:00 

14:30 sv. požehnání 14:30 15:00 

6. duben 2015  Velikonoční pondělí 

7:00 a 8:30 7:45 a 9:30 11:00 



 

 

ZZ  FFAARRNNOOSSTTII  VVAALLAAŠŠSSKKÁÁ  PPOOLLAANNKKAA  
  
PPaassttoorraaččnníí  rraaddaa  ffaarrnnoossttii  ssee  sseettkkaallaa  2288..  lleeddnnaa  22001155  nnaa  ffaařřee,,  kkddee  bbyyll  pprroojjeeddnnáánn  
ppaassttoorraaččnníí  pplláánn  nnaa  rrookk  22001155..  ZZ  nněěkktteerrýýcchh  bbooddůů::  
EEkkuummeenniicckkéé  bboohhoosslluužžbbaa  ppřřííššttíí  rrookk  vv    LLeesskkoovvccii  aa  vv  PPoollaannccee..  
AADDOORRAACCEE  NNEEKK  
Postní duchovní obnova - P. Ladislav Kozubík SDB  
Noc kostelů2015 
Boží Tělo 
Adorační den 
Udělování sv. biřmování a posvěcení fary 
Na večer 25. února 2015 byla svolána Ekonomická rada farnosti Valašská Polanka 
za účasti Anny Špalkové - Technická administrátorka děkanátu, aby projednala tyto 
body: 

1) Byla dohodnuta úprava prostranství před farou, položí se kanalisace pro 
dešťovou vodu, zámková dlažba a obrubníky kolem fary. 

2) Z obdržených nabídek na výrobu dveří byla vybrána firma Martin Pohůnek - 
Střelná, s kterou  se uzavře smlouva o dílo. 

3) Začnou přípravy na dokončení druhého patra fary - PD. 
 

DĚTSKÝ EUCHARISTICKÝ KONGRES OLOMOUC 
15. květen 2015 

 

Milí rodiče našich farností, pěkně Vás zdravíme. Máme k Vám jednu velkou 
prosbu. Jak víte z hlásání v kostele, tak v květnu tohoto roku má být v Olomouci 

velké setkání dětí z náboženství, při 
příležitosti Eucharistického kongresu. Cílem 
setkání je posílení víry v Pána Ježíše 
přítomného ve sv. přijímání. Pro děti je 
připraven bohatý duchovní i kulturní program 
v kostelích Olomouce.  

Prakticky se jedná o pátek 15. května 
2015. Prosíme můžete nám pomoci zařídit, aby 
se vaše děti zúčastnili tohoto setkání? Odjezd 
bude společný vlakem(Polanka 2 autobusy), 
vše bude uhrazeno, jen Vás prosíme o 

omluvení ve školách, popř. jménem farností osobně  požádáme ředitele škol. 
Případně i o doprovod. 

Děkujeme Vám předem, konkrétní informace budou v kostele v ohláškách i ve 
výuce náboženství. 

                        S pozdravem P. František Král, děkan a P. Mgr. Antonín Fiala, kaplan 



 

 

VÝZVA K ČESKÉMU NÁRODU: 
 

Drazí bratři a sestry. Žijeme v době, kdy se 
v celém světě stupňuje snaha o likvidaci 
rodiny, kdy jsou převraceny hodnoty a zlo 
se stává dobrem. 
Nabízíme všem lidem, kteří se nechtějí 
smířit se současným stavem naší země:   
  
 SPOJME SE - NAPŘÍČ NAŠÍM NÁRODEM   
V ÚCTĚ  K PRAŽSKÉMU  JEZULÁTKU – 
BOŽÍMU DÍTĚTI  
A JAKO MARIA, JOSEF I PASTÝŘI  SE 
KLANĚJME  
NESKUTEČNÉ BOŽÍ LÁSCE,  
KTERÁ PŘIŠLA, ABY NÁS VŠECHNY 
ZACHRÁNILA.   
  
        Proč právě Pražské Jezulátko má být 
lékem na naše nemoci - nejen tělesné, ale i 
politické, morální, duchovní….? 
       Před mnoha lety Jezulátko  řeklo jistému 
řeholníku Cyrilovi: 
„Čím více mě budete uctívat, tím více Vám budu 

žehnat“. A tento příslib skutečně potvrzují všichni ti, kteří se k Pražskému Jezulátku 
modlili, zasvěcovali se Mu a odevzdávali Mu své potřeby. 
        Na celém světě je Boží Dítě skrze Pražské Jezulátko opravdu hojně uctíváno. 
Mnoho lidí může vypovídat o vyslyšení svých modliteb přednášených Pražskému 
Jezulátku. V celém světě jsou místa, která byla uchráněna od přírodních, 
ekologických aj. neštěstí a katastrof díky spojení občanů v modlitbách k Pražskému 
Jezulátku. Svědectví o působení a pomoci malého Božího Dítěte by vydala na 
tlustou knihu. 
       V září 2009 – tedy měsíc nato nás tehdejší papež  Benedikt XVI. při své návštěvě 
naší země vyzval: „…Sjednoťme se v modlitbě a prosme u Jezulátka o dar jednoty 
a svornosti pro všechny rodiny….“ 
        Je to již 5 let, ale Pražské Jezulátko stále čeká na naše upřímné projevy lásky a 
odevzdanosti, na modlitby klanění a úcty. Proto přicházíme s touto výzvou: 
        Vydejme se duchovně spolu s Marií, Josefem a pastýři do Betléma,  
abychom mohli vytvořit jedno veliké české společenství oslavující Božství malého 
Ježíše.  
        Toto naše duchovní putování může mít mnoho podob. Nabízíme tyto 
možnosti:  Zajistěme do farností sošky Jezulátka (tam kde nejsou) - k dostání   



 

 

u P. Marie vítězné v Praze, nebo alespoň obrázky a nechejme je putovat po 
jednotlivých rodinách, aby se s ním mohly sblížit celé rodiny a hlavně děti. Může 
být v rodinách den – 3 dny – týden – podle možností a zvyklostí jednotlivých 
farností. K tomuto putování po rodinách je vhodné přiložit modlitby k Pražskému 
Jezulátku, historii  apod. Něco najdete na internetu, lze zakoupit i v křesťanských 
knihkupectvích. 
          Zakládejme v jednotlivých farnostech společenství ctitelů Pražského Jezulátka 
a scházejme se v určitých pravidelných intervalech ke společným modlitbám. 
          Nechejme sloužit mši sv. ke cti Božího Dítěte za náš národ a jeho uzdravení, 
za kněze,  politiky, za děti a mládež….. 
         Zorganizujme ve svých farnostech společné poutě do Prahy a oslavujme 
našeho Boha za Jeho neskutečnou lásku a dobrotu, kterou projevil, když nám 
daroval svého Syna. 
         Jistě přijdete na další způsoby, jak můžete Boží Dětství uctít a přivolávat tak na 
náš národ požehnání. 
         Už opravdu dozrál čas k tomu, aby náš národ s velikou důvěrou vzdal hold 
Božímu Dítěti, které si Prahu vyvolilo jako svou stálou kolébku. Ono jistě splní svůj 
slib a začne našemu národu mocně žehnat. Účinky tohoto snažení pocítíme všichni. 
                                                                                 Společenství Pražského Jezulátka    
  

BBěěhheemm  vveelliikkoonnooččnníí  ddoobbyy  mmůůžžeettee  ppřřiissppěětt  nnaa  zzaakkoouuppeenníí  JJEEZZUULLÁÁTTKKAA  ddoo  sskklleenněěnnéé  
ppookkllaaddnniiččkkyy  nneebboo  ppaanníí  PPaaggááččoovvéé..  
  
  

SETKÁNÍ S OTCEM JANEM GRAUBNEREM 
 

         V úterý 24. března prezentoval náš arcibiskup 
olomoucký Mons. Jan Graubner na setkání s Pastoračními a 
Ekonomickými radami děkanátu současný pokles věřících 
ve farnostech a možnosti řešení této situace.  
        Nejvíce věřících bylo zaznamenáno mezi lidmi ve věku 
kolem 70 let. Před 70 lety se rodilo 2,5x více dětí než dnes a 
také z nich bylo 80% pokřtěno. Dnes je pokřtěných jen 30% 
narozených dětí. Dále bylo hodně věřících zaznamenáno 
mezi dětmi ve věku kolem 10 let, můžeme předpokládat, že 
jde o děti přistupující poprvé ke svatému přijímání. Otec 
arcibiskup se ptá, jakým způsobem je možné docílit toho, 
aby co nejméně z nich od víry odpadlo? 
         V naší populaci je nejméně věřících lidí ve věku kolem 
30 let. Proč tomu tak je? Pokud bude úbytek přetrvávat, čeká 
nás to samé, co už známe ze školství, že se stalo se školami a školkami:  

slučování farností, redukce kostelů a far. (V Německu už jsou kostely 
prodávány a přestavovány na rodinné domy.)  
Je snad ještě jedna cesta, která by stála za naši námahu. 



 

 

PRACOVAT PRO SPOLEČNOST, NEJEN PRO SEBE. 
Společnost potřebuje změnu myšlení, bez nezištnosti a darů nebude fungovat. 
V Bibli je psáno: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“. I chudá vdova v Ježíšově 
podobenství darovala DAR, který byl možná maličký v očích boháče, ale veliký 
v očích Božích. Nejde jen o farnosti, ale vidíme, že ani společnost nefunguje bez 
dobrovolníků a dárců. My jsme byli obdarováni Bohem, máme tedy dávat dál. Bůh 
nemá jiné ruce než naše.  
          V našich farnostech je spousta 
dobrovolníků: ministranti, akolyté, 
kostelníci, ženy na úklid, na praní 
a žehlení prádla, na květinovou 
výzdobu, také muži dobrovolníci na 
drobné opravy a přípravy, jsou zde 
ochotní farníci nabízející odvoz na 
bohoslužby, mládež, která hlídá ve 
volném čase děti, jsou rodiny, které jsou ochotny přijmout lidi v nouzi (třeba 
studenty), a kteří pomáhají anonymně a nezištně potřebným i finančně. Naši 
Vsetínští farníci stojí každý pracovní den v zimě i dešti na přechodech pro chodce a 
zabezpečují přecházení dětí přes frekventované silnice po cestě do školy. Je jistě 
spousta dalších možností a způsobů, kterými i Vy pomáháte nezištně svým bližním, 
farnosti i celé společnosti.  
         Kromě těchto „pomáhajících“ způsobů dobrovolnické činnosti je možné 
pomáhat k rozvoji farnosti i trochu jiným způsobem. Práci Centra pro rodinu, které 
také rádo přivítá dobrovolníky, již asi všichni znáte. Spolu s pastorační radou pro 
nás připravovalo třeba Noc kostelů, děkovnou mši za úrodu, dále se trvale věnuje 
přípravě snoubenců, vytváří a pořádá programy pro děti a mládež, besedy pro 
farníky a širokou veřejnost, na duben zrovna chystá odpoledne s modlitbou 
prostřednictvím biblických tanců. Je toho hodně, ale je možné, že zrovna Vám něco 
chybí, že máte pocit, že potřebujete něco jiného. Přijďte a řekněte nám o tom. Chcete 
dělat něco pro druhé? Přijďte a nabídněte svou pomoc. Prosím, všímejme si 
sousedů, všímejme si osamělých a potřebných.  
            Další cestou, jak zastavit nebo třeba i jen zpomalit úbytek věřících, je 
VĚNOVAT PÉČI RODINÁM S DĚTMI. Budou se vytvářet a nabízet formační kurzy 
animátorů rodin. Bude potřeba vytvářet novou strukturu, nová společenství, 
zvláště malá rodinná, která mohou nabídnout kvalitní zázemí pro rodiny zraněné, 
neúplné nebo neodpovídající běžným křesťanským představám. I taková 
společenství u nás fungovala a fungují, ale bylo by jich potřeba více a více je otevřít.           
             Vy kdo jste měli to štěstí a byli jste členy takového společenství, jistě můžete 
potvrdit, že na toto období máte krásné vzpomínky. Tato společenství pomohou 
utvářet nejen Vaše děti, ale nesmírně pomohou v růstu i Vám. Potřebujeme 
zaujmout a vychovat naše děti tak, aby si život bez Boha nedovedly představit. 
Chybí – li v rodinách Bůh, který je láska, pak chybí v rodině láska a rodiny se 



 

 

rozpadají. Potřebujeme žít tak, aby pro nás byl 
život bez Boha nepředstavitelný. Potřebujeme 
žít tak, aby na nás bylo vidět, že jsme křesťané. 
          A ještě něco řekl otec arcibiskup - když 
vytvoříme asociaci, sdružení s dostatečně 
velkou členskou základnou, můžeme mít vliv 
na prosazování rodinných hodnot ve 

společnosti a v politice. Naučme se nemlčet, když jsou rodiny s dětmi 
znevýhodňovány, ba trestány - ekonomicky znevýhodňovány a naopak 
zvýhodňováni ti, kteří odmítají svatbu a tak neposkytují dětem dostatečnou 
stabilitu rodinného zázemí. 

Životaschopnost farnosti se měří schopností vidět očima víry a ochotou sloužit 
společnosti. 

Proud světa jde k beznaději, někdo musí jít proti proudu. 
 

                                                                                               Za „pastoradu“VS  MP 
 

 

VI. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - MEXICO 2009 
 

Mexico City, 13. - 18. ledna  2009  
Šesté světové setkání rodin se uskutečnilo v hlavním městě 
Mexika 17. - 18. ledna 2009. Tomuto setkání předcházel 
teologicko - pastorální kongres, který se konal od 13. - 16. 
ledna 2009. Papež Benedikt XVI. toto setkání nazval „Rodina, 

učitelka lidských a křesťanských hodnot“.  

Na kongresu, který probíhal v paláci Expo, bylo přítomno na 
8000 účastníků, převážně ze zemí Latinské Ameriky. 
Evropané byli zastoupeni spíše symbolicky. Zatímco na 
otevřeném setkání rodin v sobotu a v neděli bylo přes milion 
účastníků z 98 zemí, za účasti 200 biskupů a 30 kardinálů                                                                                                                                 

             Kongres se věnoval třem tematickým okruhům: rodinné vztahy a hodnoty, 
rodina a sexualita, výchovná funkce rodiny. Přednášející reflektovali zvolené téma z 
různých úrovní pohledu, které odpovídaly jejich osobnímu zaměření. Společným 
cílem bylo ukázat rodinu jako důležitý subjekt společnosti i církve , jako jedinečné 
prostředí proměny osobních obdarování v přínosu pro společnost i jako centrum 
evangelizace, která se děje ve výchově dětí, prací pro farnost a péčí o potřeby 
společnosti. Důležitost rodiny jako tvůrce řádu ve společnosti, jehož projevem je 
spravedlnost a pokoj, se opírá o tajemství Boha, který v rodině ukazuje moc své 
přítomnosti (R. P. Cantalamessa).    V sobotu 17. ledna 2009 odpoledne proběhlo 
slavnostní setkání se společnou modlitbou růžence a svědectvím rodin ze všech 



 

 

kontinentů. V neděli vyvrcholilo toto setkání rodin slavnostní bohoslužbou v 
bazilice Panny Marie quadalupské.                                                                                                                             
Benedikt XVI pozdravil těmito slovy: 
          „Dnes je zapotřebí více než kdy jindy veřejného svědectví a nasazení všech 
pokřtěných, aby byla opětovně potvrzena důstojnost, jedinečná a nenahraditelná hodnota 
rodiny založené na manželství mezi mužem a ženou a otevřené lidskému životu ve všech 
jeho fázích. Je třeba prosazovat legislativní a administrativní opatření na podporu rodin v 
jejích nezcizitelných právech, které potřebuje, aby mohla pokračovat ve svém mimořádném 
poslání. Svědectví přednesená při včerejší vigilii ukazují, že i dnes může rodina zůstávat 
zdravou v lásce Boží a obnovovat lidstvo nového tisíciletí. 
          Rád bych vyjádřil svou blízkost a ujistil svou modlitbou všechny rodiny, které 
vydávají svědectví věrnosti zejména v obtížných situacích. Povzbuzuji četné rodiny, které 
někdy musí žít v neporozuměních a rozporech a dávají příklad velkodušnosti a důvěry v 
Boha. Doufám, že jim nebude chybět nezbytná pomoc. Myslím také na rodiny, které trpí 
chudobou, nemocí, vytlačováním na okraj společnosti a emigrací, a zejména na křesťanské 
rodiny, které jsou pronásledovány pro svou víru. Papež je vám nablízku a ve vašem 
každodenním úsilí vás provází.“ 

 

TÝDEN PRO RODINU 2015     11. - 17. květen  
  

Motto : „Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy nekončí"  
Srdečně zveme Vás, kteří letos slavíte 1., 5., 10., 25., a 50. výročí sňatku na 
bohoslužbu 10. května 2015 v 10:00 a pak v 11:30 na společný oběd. 
 

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU SPOLU 
Srdečně zve ženy a dívky všech věkových kategorií na velikonoční 
zastavení v neděli 19. dubna 2015 od 15.00 se sestrou Lucií z komunity 
Blahoslavenství v Dolanech. Přednáška v sále pastoračního domu na 
téma:                         “V MÝCH OČÍCH JSI DRAHÁ A VZÁCNÁ“ 

                MODLITEBNÍ BIBLICKÉ TANCE 
O velikonoční neděli chceme objevit sama sebe v Ježíšově pohledu, který mi jako 
ženě navrací pravou důstojnost a krásu. Skrze evangelijní texty se podíváme, jak se 
Ježíš chová k ženám a co to může znamenat pro mě osobně. Modlitebními gesty a 
tanci vyjádříme osobní modlitbu a hlouběji si uvědomíme svou identitu ženy. 
Vstupné na režijní náklady dobrovolné. 
Prosím, přihlaste se na CPRS: tel. 731 023 637, tel. 737 961 892 , 
podpinkovam@seznam.cz 
Jarní cyklus kurzu předmanželské přípravy bude zahájen 24. dubna od 18:00 v sále 
pastoračního domu. 
      Téma 1. Filosofie mého života a osobní zralost 
Manželství jako instituce /rozdíl mezi manželstvím a  
volným soužitím, křesťanské manželství/.  
Manželství jako vztah. Manželství -  cesta ke svatosti. 



 

 

Různé životní styly. Křesťanství - životní náplň, děti a jejich  
výchova. Čas - vzájemný dar, chvíle pro manželství, volný čas. 
Je nutné se přihlásit! (Tel., email) 
TRADIČNÍ PRVOMÁJOVÁ POUŤ RODIN – 10. ROČNÍK 
NA SV. HOSTÝN 1. 5. 2015 (POJEDE AUTOBUS, PĚŠÍ…) 
BOHATÝ PROGRAM PRO CELÉ RODINY. Všichni jsou zváni! 
RADOST Z KRISTOVA VYKOUPENÍ PŘEJE ZA SPOLUPRACOVNÍKY CPRS 

                                                                                                    Mgr. Marta Řeháková 
 

PPOOUUŤŤ  DDOO  ZZÁÁPPAADDNNÍÍCCHH  ČČEECCHH  AA  BBAAVVOORRSSKKAA  
2244..  --  2266..  ssrrppnnaa  22001155,,  NNoovvýý  DDvvůůrr  ––  TTrraappiissttiicckkéé  ooppaattssttvvíí,,  KKlláášštteerr  TTeepplláá,,  SSttaarrýý  
HHrroozzňňaattoovv,,  BBaavvoorrsskkoo  --  WWaallddssaasssseenn,,  KKoonneerrssrreeuutt,,  Kapellberg poutní kostel Nejsětější 
Trojice s vyhlídkou do Čech, Cheb, Bečov nad Teplou, prohlídka relikviáře sv. 
Maura, přes Plzeň na Svatou Horu u Příbrami. Cena 2.500Kč. Přihlášky se zálohou 
1000Kč v sákristii nebo v kanceláři do konce dubna 2015. 
 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES V OLOMOUCI 
Sobota 16. května 10.00 - 11.30 programy v kostelích v centru Olomouce 
                                 11.30 - 12.30 oběd (z vlastních zásob) 
                                 12.30 - 13.30 adorace v kostelích v centru Olomouce 
                                 13.30   eucharistické průvody z jednotlivých kostelů do katedrály 
                                 15.00   mše sv. (katedrála) 
Nutno předběžně se přihlásit v sákristii nebo na faře - pojedeme vlakem 6:52 ČD 
nebo autobusem, bude - li zájem. 
                                                                                                                                    

                                                         „FARNÍ KRONIKY 2015“ 
Do našich farních společenství jsme přijali: 
David Jonáš Adamec, *30. 12. 2013 (Vsetín) 

Lukáš Jan Kovář, *23. 11. 2014 (Vsetín) 
Jan Pecha, *04. 11. 2014 (Vsetín) 

Patrik Jiří Smilek, *23. 10. 2014 (Vsetín) 
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 

Leopolad Ress, 69 let, † 17. 02. 2015 (Vsetín) 
Ludmila Baďurová, roz. Dočkalová, 97 let, † 19. 02. 2015 (Vsetín) 

Anna Novosadová, roz. Manová, 68 let, † 08. 03. 2015 (Vsetín) 
Ludmila Zatloukalová, roz. Holčáková, 90 let, † 10. 03. 2015 (Vsetín) 

Jaroslava Trtíková, roz. Minaříková, 75 let, † 15. 03. 2015 (Vsetín) 
Jiřina Krutílková, roz. Ječmenová, 83 let, † 18. 03. 2015 (Vsetín) 
Anna Bardasová, roz. Habáňová, 91 let, † 17. 03. 2015 (Vsetín) 

Antonie Zemánková, roz. Matyášová, 66 let, † 12. 03. 2015 (V.Polanka) 
 
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   


