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ČERVEN - MĚSÍC BOŽSKÉHO  SRDCE 
             Již v Bibli je SRDCE 
synonymem jádra bytosti. 
Místo, kde sídlí tajemství lásky. 
Právě tak je i zahlédla ve svém 
vidění svatá Markéta Marie 
Alacoque (1648 - 1690), sestra 
kláštera Navštívení v Paray -  
le - Monial v Burgunsku. 
              Nejsvětější Srdce  Ježíšovo se jí zjevilo poprvé v roce 1673 jako živé Srdce v 
Ježíšově těle a symbolizovalo Ježíšovu lásku k lidem.  Skrze svatou Markétu nás zve, 
abychom i my se po devět po sobě jdoucích 1. pátků v měsíci  s Ním setkávali ve smírném 
svatém přijímání a vyprosili i to nemožné....... 
              Přísliby 1. devíti pátků: 

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 
2. Vnesu pokoj do jejich rodin. 
3. Potěším je v jejich trápeních. 
4. Budu jim v životě a zvláště v hodině smrti bezpečným útočištěm. 
5. Vyleji hojnost požehnání na všechnu jejich činnost. 
6. Hříšníci najdou v mém srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství. 
7. Lhostejné duše se stanou horlivými. 
8. Horlivé duše dosáhnou veliké dokonalosti. 
9. Požehnám domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce. 
10. Těm, kteří se věnují duším, dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka. 
11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou 

vymazána. 
12. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání 1. pátek v měsíci nepřetržitě po  
      9 následujících měsíců, slibuji milost pokání při umírání; nezemřou v nemilosti ani     
      bez svátostí. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. 
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EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 
VSETÍN A POLANKA 
Program: 
 

Čtvrtek 28. května v 7:00 a 18:00(POLANKA středa 18:30) 
                 -   Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 

věčného kněze - modlitby za kněze děkanátu  
   

       Neděle 31. května v 8:30(9:00)  
   -  1. svaté přijímání 15. dětí(8)  

 

   Středa 3. června v 17:30(19:00)  
   - přednáška „Historie Eucharistických  

                            kongresů“, PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D.  
  z TF UP OLOMOUC  

  

      Čtvrtek 4. června v 17:00(17:30)  
-  Slavnost Těla a Krve Kristovy, mše sv. s průvodem      

Božího Těla ke 4. oltářům s možností  získání 
plnomocných odpustků a s následným posezením na farní 
zahradě pro všechny zúčastněné 
   

Pátek 5. června v 7:00 a 18:00(18:30)  
- zahájení 9 - ti 1. pátků s přísliby danými Pánem Ježíšem                                          
   

Pátek 12. června v 18:00(18:30)   
-  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se zasvěcením farnosti 
Nejsvětějšímu Srdci s možností získání plnomocných odpustků 
19:00 Přednáška P. Josefa Čunka SJ v rámci Roku zasv. života 

Soutěž pro děti na téma: 
1. Moje 1. svaté přijímání - výtvarná nebo slohová práce (3. - 5. tř.), 

2. Práce na slova otce biskupa Josefa z DěDEK 
(PROSÍM - DĚKUJI - PROMIŇ - MILUJI) 5. - 9. tř. a SŠ, 

Instalace fotografií prvokomunikantů v chodbě fary od roku 1950 
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FARNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 
  

Díky dětem, díky slečnám katechetkám Mgr. Bc. Eva 
Dominikové, DiS, Mgr. Janě Srbové z Polanky, díky 
vám, kteří ve dnech 15. - 17. května 2015 mohli prožít 
v Olomouci krásné dny, při DEK - asi 1. 500 věřících - 
24 autobusů, v pátek při DěDEK  asi 5. 000 dětí - 86 
autobusů, a při vzpomínce na návštěvu sv. Karola 
Wojtyly s uctěním jeho ostatků několik našich farníků, 
kteří také zpívali se STŘÍPKY po 20. letech. Krakovský 
arcibiskup Mons. Stanislaw  kardinál Diwisz, bývalý 
osobní sekretář Jana Pavla II. pozval mladé Olomoucké 
arcidiecéze do Krakowa na 31. Světové dny mládeže 
2016. Měl jsem možnost s mladými navštívit od roku 
1995 všechny SDM, tedy 9tery s papeži Janem Pavlem 
II., Benediktem XVI. a Františkem, na třech kontinentech 
- v Evropě, Austrálii a Severní a Jižní Americe.  Rádi 
pojedeme s mladými z Pozděchova, Polanky i Vsetína. 
Zapoj se do naší soutěže, o které někteří ještě neví.... 
                                                                                               pf 
 

PŘÁNÍ K 88. NAROZENINÁM BENEDIKTA XVI 

 
 

Díky tomu - těm, kdo popřáli 
emeritnímu papeži, originál 
odpovědi si vyzvedněte v kanceláři, vzpomínejte v modlitbě  na Benedikta XVI. 
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NA JEDNÉ (NE-)DŮLEŽITÉ LEKCI U NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
      

             Milí přátelé, zdravím vás všechny z Říma! Týden po Seslání Ducha svatého 
prožíváme jeden z důležitých svátků liturgického roku, slavnost Nejsvětější 
Trojice. Tajemství, které je, spolu s tajemstvím Božího Vtělení, tím nejvyšším, neboť 
staví naše srdce i naši mysl před otázku: jak je možné uvažovat o Bohu jako o trojici 
osob?  
            Možná jste již někdy viděli ikonu středověkého ruského malíře, Andreje 
Rubleva (viz obrázek). 
Když měl tento malíř 
vykreslit podobu Boha, 
maluje ikonu, na níž je 
vidět společenství tří 
osob, sedících u jednoho 
stolu. Tato scéna se 
odkazuje na První 
knihu Mojžíšovu (Gen 
18,1-15), kde Abraháma 
navštěvuje trojice osob. 
Abrahám v osobách 
poznává Boha, přijímá 
je a pohostinně usazuje 
ke stolu před svým 
domem, aby jim nabídl 
pokrm, posilu.  
           Zkusme chvíli 
pozorovat tyto postavy 
sedící u stolu; co o nich 
lze vyčíst? To co 
pozorovatele zaujme, je 
jejich pohled: vzájemné 
láskyplné pohledy, kdy 
jeden hledí na druhé; 
pohled který mluví i bez 
slyšitelných slov: jde o jakousi vnitřní konverzaci. Právě toto je slovo, u nějž bych se 
rád zastavil: «konverzace». Slovo, které znamená vnímání druhého, otevřenost pro 
druhého. Bůh, který «konverzuje», který není (jak jej bohužel někdy vnímáme) 
svrchovaným monarchou nebo všudypřítomným policistou, hledícím na naše 
chyby. Rublevova ikona Trojice nás vtahuje do Božího života: života společenství, 
společného stolování – vždyť právě na této ikoně, u stolu, je připraveno jedno volné 
místo: pro každého z nás osobně. Toto jsou tři vlastnosti Boha, trojnásobné Boží 
pozvání, které bych chtěl krátce zdůraznit: společenství, stůl, konverzace. 
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        Společenství, které nám Bůh nabízí, je výzvou pro nás v dnešní uspěchané 
době; výzva říkající: ne věci, ale lidé a mezilidské vztahy jsou na prvním místě! 
Zaměřme se na vztahy, ne na věci, které máme nebo které bychom rádi měli, ne na 
úkoly a každodenní povinnosti, vždyť to, co tvoří náš život, jsou právě vztahy 
s druhými, s Bohem a s lidmi. Bůh nás učí nebýt sobeckými, ale umět otevírat naše 
životy druhým, dýchat pro a s druhými a tak, řečeno lékařským slovníkem, 
zvyšovat naši «vitální kapacitu plic» pro druhé, abychom odolali před oním 
diktátem doby, který nás láká vidět svět jen z hlediska produkce a prospěchu. 
          Na ikoně vidíme Trojici jakožto sedící kolem stolu, u pokrmu. Bůh nás zve, 
abychom se sytili u Božího stolu, slovem a eucharistií, Božími posilami na naší 
životní pouti, posilou pro duši i tělo. Postavy na ikoně drží v rukou poutnickou hůl, 
které můžeme rozumět jako pozvání k vytrvalosti na cestě: také v evangeliu Kristus 
zve učedníky k následování, které je cestou, námahou, ne životem zadarmo. Ale On 
je tím, kdo své učedníky i nás na této cestě sytí a také učí sytit druhé, potřebné, 
stojící okolo, kteří čekají na vybídnutí: «I ty usedni se mnou ke stolu». Pokud se 
nepletu, mít jedno prázdné místo u stolu, bylo starobylým štědrovečerním zvykem 
našich předků, jehož poselství bylo jasné: hledím mimo sebe, mimo vlastní rodinu, 
všímám si a uvědomuji si, že v mém okolí je ještě někdo «jiný»: potřebný člověk. 
        Třetí Boží vlastností, které se můžeme naučit z Rublevovy ikony Trojice je to, co 
tvoří běžnou a přesto snad málo doceněnou zkušenost každého z nás. Tři osoby 
jsou otočeny směrem k sobě; mají zavřená ústa, ale otevřené oči a srdce: místo úst 
promlouvá jejich vnitřní hlas, hlas srdce; stylem jejich života je «konverzace». 
V Bibli najdeme mnoho míst, kde se mluví o konverzaci, dialogu, který zdánlivě 
nevede k žádnému výsledku, nejde «změřit» jeho užitek, a přesto je tolik potřebný! 
(Např. Ježíš rozmlouvající s Mojžíšem a Eliášem na hoře Proměnění; učedníci 
debatující, rozmlouvající cestou z Jeruzaléma do Emauz, atd.) Konverzace, společné 
mluvení a naslouchání sobě navzájem, vedené i o zdánlivě naprosto nedůležitých 
otázkách, to je to, co všichni známe z rodinných návštěv, oslav, setkání, kdy 
strávíme rádi i hodiny v rozhovorech, dodávajících radost srdci. A právě v tom 
spočívá jejich «užitek»: nejde o pracovní porady, nebo podniková školení! Nejde o 
objevování čehosi nového, o přetahování se mezi chytrostí, schopností a zkušeností! 
Jde o setkání a vzájemné povzbuzení sebe a druhých navzájem, v přátelské 
atmosféře, v níž se nebojím druhému sdělit to, co právě prožívám, protože on je tu 
proto, aby mě vyslechl, povzbudil, i když mi nedá okamžité a snadné řešení. 
         Umění konverzace (z latinského cum-versare doslova znamenající umění 
«obracení-se-se-zájmem-ke-druhému») se musíme učit; a je to učení na celý život. 
Abychom dokázali druhé přijmout v jejich jedinečnosti, abychom dokázali, jako ony 
tři osoby na ikoně, nebýt zahleděni do sebe, ale zasednout k jednomu stolu a udělat 
si na sebe vzájemně čas; abychom také dokázali konverzovat o zdánlivě prostých 
záležitostech s Bohem, kterého právě naše každodennost zajímá a který chce, 
abychom tyto všední zážitky, spolu s našimi díky a prosbami vnášeli do oné formy 
konverzace, kterou je modlitba. Přeji vám všem krásnou konverzaci!  
                                                  Z Říma zdraví a žehná             P. Josef Mikulášek 
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SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE 
            

    podle řádu Melchizedechova, 
v němž má Otec od věků 
zalíbení. Tento prostředník mezi 
Bohem a lidmi naplnil Otcovu 
vůli a přinesl sám sebe na oltáři 
kříže jako oběť za spásu celého 
světa. Tím ustanovil způsob 
věčné oběti a veden bratrskou 
láskou vybírá si ze synů 
Adamových lidi, které volá ke 
kněžství, aby z této oběti, 
neustále v církvi obnovované, 
vyvěraly prameny Božské síly, 
vytvářející nové nebe a novou 

zemi, a v celé šíři aby se naplňovalo, co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, a na co 
člověk nikdy ani nepomyslil.  
           Poprvé se slavil tento svátek v roce 1970 ve Španělsku, od roku 2014 na 
Slovensku a letos poprvé v Českých zemích. Vždy ve čtvrtek po slavnosti Seslání 
Ducha svatého - ve svatodušním oktávu (letos 28. května 2015). Oslavou Kristova 
kněžství jsme vzpomněli na služebné kněžství našich kněží v děkanátu a na naše 
rodáky kněze:  P. Ptáčka, P. Šrajera, P. Chovance, 
P. Pelce, P. Pechála a P. Zatloukala, který 
zároveň působí v děkanátu ve  farnosti Francova 
Lhota. Připomeňme další: P. Červenku 
v Lidečku, P. Hořáka v Hošťálkové, P. Vaňka 
v Hovězí, P. Lukasiewicze v Halenkově,              
P. Poláčika v  Novém Hroznekově, P. Kršáka ve 
Velkých Karlovicích a vsetínské P. Josefa,           
P. Antonína a P. Františka. Tímto svátkem jsme 
začali Farní Eucharistický kongres na jehož 
společné prožívání s našimi kněžími vás všechny 
srdečně zveme.  
           Svatý otec Jan Pavel II, sv. Karol Wojtyla, autor 14 papežských encyklik, 
v encyklice o Eucharistii ECCLESIA DE EUCARISTIA píše: „Koncilní liturgická 
reforma přinesla bezpochyby velké výhody pro uvědomělejší, aktivnější a plodnější účast 
věřících na oltářní oběti. Na mnoha místech pak se velice často koná výstav Nejsvětější 
svátosti, která se stává nevyčerpatelným zdrojem svatosti. Zbožná účast věřících na 
eucharistickém průvodu o slavnosti Těla a krve Páně je Pánovou milostí, která 
každým rokem naplňuje radostí toho, kdo se ho účastní. Mohly bychom uvést i další 
pozitivní znamení víry a lásky k eucharistii.“ Srdečně Vás zveme my kněží, nejen 
k adoracím, ale i k oslavě Božího Těla.       Vaši     P. František, P. Antonín a P. Josef 
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CELONÁRODNÍ SBÍRKA NA NEK 
        Bratři a sestry v Kristu, 
příští neděli 7. června 2015, u příležitosti 
Slavnosti Těla a Krve Páně, vyvrcholí v 
jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 
1. NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES. 
        Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy 
české a moravské diecéze společně chystají takto 
rozsáhlé a organizačně náročné setkání, 
zaměřené na prohloubení úcty k Eucharistii. 
Dovolte nám proto, abychom Vás při této 
příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při 

organizaci hlavní, národní části programu, která se uskuteční ve dnech 15. -  17. 
října v Brně. Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů 
vyhlášena na příští neděli pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se 
může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných 
praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu.        
                    Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme. 
 

S požehnáním Vaši biskupové ČR 
 

OPRAVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 
           I v tomto roce budeme pokračovat v opravě fary a kostela. S firmou LARS 
M+K z Krhové je uzavřena smlouva na opravu pilastrů a fasády v ceně 
317 807,80Kč, na kterou je přislíbena dotace Krajského úřadu Zlín ve výši 
196 500Kč. S opravou začneme v druhé polovině měsíce srpna. Pan Machala, 
restaurátor, pracuje na obnově pískovcového kříže, který bude instalován koncem 
léta na své původní místo. Oprava bude stát 146 500Kč, z toho je přislíbena dotace 
100 000Kč z MK ČR přes ORP Vsetín. Dále bude na Mariánském náměstí 
instalováno zábradlí v hodnotě 37 300Kč, které zhotoví pan Grygara z Janové. 
Také máme přislíbenou účelovou dotaci od Města Vsetín v částce 50 000Kč, za 
kterou také děkujeme. 
         V současné době máme na b. ú. u ERA a. s. 139 040,80Kč, kde je vázána 
dotace na Otevřené brány 62 000Kč(MěÚ Vsetín + Hejtmanství Zlín) ze které se 
proplácí průvodcovská služba. Měsíčně platíme energie 16 620Kč a k tomu 
čtvrťletně kostel 22 500Kč záloha elektřina(celkem 128 100Kč). Na odeslaných 
sbírkách to doposud bylo 113 475Kč, tzv. „desátek“ 63 000Kč (priority AO), 
havarijní fond 12 000Kč, tedy odvedeno 203 100Kč. Na náš dluh na AO 840 000 
jsme nic letos ještě neodeslali, byť dobrý počtář dobře ví, že na opravu kostela 
jsme vybrali za pět měsíců 135 704Kč. Jakmile něco přispoříme ihned odešleme, 
ale asi nelze odesílat každou měsíční sbírku hned. Bývá dobrým zvykem v mnoha 
farnostech, že po bohoslužbách počítají sbírku členové farní rady nebo kostelníci, 
pokud budou chtít přidat tuto dobrovolnickou službu farnosti, ať přijdou po mši 
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svaté do sákristie. Byť kněží jsou zde jen na čas, kaplani se střídají častěji, je 
samozřejmostí, že platí nájem a také příspěvek na energie. Připomenu ještě slova 
zapsaná Marií Podpinkovou ze setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem 
24. března 2015 na MěÚ Vsetín: „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“. Prosím Vás 
tímto také o pomoc, ať už duchovní či onu dobrovolnickou,  nebo finanční - 
poprosit firmu či zaměstnavatele. S díkem pf 

 

XXXI. SDM KRAKOV 2016 
           

„66OTÁZEKDOKRAKOVA“                                              Už za 421  dní. 

21. Kdy a kde (stát a město) se konaly VIII.    
       SDM a jaké bylo motto?  
22. Jakou encykliku připomněl Jan Pavel II.,  
      kdo je jejím autorem a o čem   pojednává?  
23. Které tři existencionální otázky papež    
      položili mladým?  
24. Co je masakrování nevinných?  
25. Co říká Gaudium et spes o svědomí?  
 

Odpovědi bude třeba zasílat na favsetin@ado.cz vždy do 20 v následujícího měsíce. 
Díky, těm, kdo se zapojili.  Zveme i děcka VseDě.                                                   

                                                            Těším se do Krakova16 a TY?                        pf 
 

VIII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - FILADELFIA 2015 
                                                    

           VIII. Setkání rodin celého světa se zúčastní jedna 
naše pěti členná rodina ve dnech 16.  -  28. září 2015, 
podpořte ji  prosím modlitbou.   
           Kardinál Robert Sarah, nedávno jmenovaný 
prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, řekl 

během vystoupení na Papežském institutu Jana Pavla II. pro manželství a rodinu, 
kde prezentoval výbor textů o Rodině (Famiglia, lavori in corso) v souvislosti s 
podzimním zasedáním biskupské synody o rodině: „Je - li eucharistie považována 
jen za společnou hostinu, ze které nesmí být nikdo vyloučen, pak chybí smysl 
pro tajemství.“ Guinejský kardinál v odpovědi na několik otázek položených 
z publika dále řekl: „Západ se přizpůsobuje svým vlastním iluzím, pokud je církevní učení 
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považováno za nedosažitelný a nerealizovatelný ideál, který potřebuje slevu, aby mohl být 
nabízen dnešní společnosti, pak je nutné si vyjasnit, zda je evangelium pro člověka ještě 
dobrou zvěstí anebo neudržitelným břemenem. Bohatství nauky víry nelze vysvětlit 
pragmatickými úvahami či veřejným míněním. Křesťanské zjevení ukazuje lidstvu cestu k 
plnosti a štěstí. Nedbat na to, by znamenalo přehodnocovat samotné základy díla spásy, které 
církev uskutečňuje skrze svátosti.“ 
               Za „velice vážný problém“ dneška označil vatikánský kardinál skutečnost, 
že někteří „kněží a biskupové“ svými slovy „protiřečí Kristovu slovu“. Narážel tím 
na rozhodnutí některých diecézních biskupů německy mluvících zemí, kde mohou 
přistupovat k eucharistii znovusezdané osoby bez potřebného církevního řešení 
kanonické situace svého svazku. „Oklamávají lid mluvením o milosrdenství, aniž by 
brali v potaz význam tohoto slova,  Pán hříchy odpouští, ale je třeba jich litovat“ - dodává 

kardinál a v souvislosti s rozdělením, která 
vyvstávají před říjnovou synodou, konstatuje, 
že „představují pouze problém Západu. V Africe 
máme jasno, protože na tomto kontinentu dává 
mnoho lidí za víru svůj život.“    
       K okřídlenému úsloví o vycházení na 
periferie kardinál Sarah dodává: „Je správné 
vycházet na periferie, ale pod jednou podmínkou, 
že tam poneseme Krista. Dnes je zapotřebí více 
odvahy k zůstávání s Kristem na kříži, tedy k 
mučednictví. Naší povinností je jít proti proudu 
toho, co požaduje tento svět. Pokud církev přestane 
předkládat evangelium, je s ní konec. Může to 
dělat dnešními způsoby, ale pevně.“  
     K otázce nedostatku kněží poznamenává 
africký kardinál suše: „Problémem není to, že je 
málo kněží, ale spíše poznání toho, zda jsou 
opravdu kněžími Ježíše Krista.“      
      Kardinál Robert Sarah, donedávna 
předseda Papežské rady Cor Unum, byl 
jmenován novým prefektem Kongregace pro 

bohoslužbu a svátosti. Právě Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti na počátku 
druhého tisíciletí vedl nigérijský kardinál Francis Arinze (2002-2008), zatímco 
beninský kardinál Bernardin Gantin stál v 80. a 90. letech (1984 - 1998) v čele 
Kongregace pro biskupy. 
          Papež František posílá do vedení liturgické kongregace pastýře s více než 
dvacetiletou zkušeností v diecézní pastoraci. Jan Pavel II. jmenoval rodáka z 
guinejského Ourous na biskupský stolec v Conacry v pouhých 34 letech a na 
přelomu tisíciletí jej povolal do římské kurie. Kardinálský klobouk mu udělil 
Benedikt XVI. v roce 2010 krátce poté, co mu svěřil vedení Papežské rady Cor 
Unum, tedy charitativního papežského úřadu. Možná budoucí papež......... 
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Charita Vsetín je úzce spjata s farností, předkládáme vám informaci o službách, 
které poskytujeme: www.vsetin.caritas.cz 

 

1. Denní stacionář pro seniory 
Služba je určena seniorům od 65 let. 
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Bc. Jitka Palová tel.: 571 448 026, 737 636 926, e-mail: stacionar@vsetin.charita.cz 
   

2. Osobní asistenční služba 
Služba je určena dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, 
tělesného, kombinovaného postižení a chronického onemocnění. 
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín  
Kontakt: Jana Bartoňová tel.: 571 410 001, 605 006 294, e-mail: 
asistence@vsetin.charita.cz 
 

3. Charitní ošetřovatelská služba 
Jedná se o odbornou zdravotní péči, která je indikována praktickými 
lékaři nebo při propuštění z nemocniční léčby odbornými lékaři. Péči 
poskytují kvalifikované zdravotní sestry s registrací.   
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Bc. Daniela Maňáková, tel. 571 414 025, 604 437 921, e-mail: 
chops@vsetin.charita.cz 
 

4. Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Božena Czudková, tel. 571 411 709, 733 283 635, e-mail: admin@vsetin.charita.cz 
 

5. Charitní pečovatelská služba 
Služba je určena osobám s chronickým onemocněním, zdravotním postižením a seniorům.  
Sídlo: Pod Žmboškou 253, Vsetín 
Kontakt: Pavlína Žažová tel.: 571 420 677, 739 124 847, e-mail: pavlina.zazova@vsetin.charita.cz 
 

6. CAMINO sociální rehabilitace 
Služba je určena lidem s duševním onemocněním ve věku od 18 let. 
Sídlo: Sychrov, MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín 
Kontakt: Mgr. Markéta Helešicová, tel. 571 420 763, 733 283 636, e-mail: 
camino@vsetin.charita.cz 
 

7. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO 
Služba je určena sociálně znevýhodněným dětem a mládeži ve věku 6 – 18 let.  
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín 
Kontakt: Mgr. Veronika Zimková, tel. 571 429 817, 731 046 236, e-mail: zrnko@vsetin.charita.cz 
 

8. Mimoškolní příprava Sidera 
Zaměřujeme se na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
navštěvujících základní školu běžného typu. 
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín 

                            Pedagogický pracovník 736 647 227 
 

9. Přímá sociální pomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní situaci z prostředků TKS 
Tato výpomoc je určena rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.  
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín 
Kontakt: Bc. Daniela Maňáková, tel. 571 414 025, 604 437 921, e-mail: chops@vsetin.charita.cz 
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DEKRET 
 

 

 

Jan Graubner, 

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský,  
v roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v 

Olomouci a svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandra,  
v den arcidiecézního eucharistického kongresu,  

který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit 
mimořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k 

dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu 
věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje založení společenství adorátorů 

Arcidiecéze olomoucké, nazvané                                  

Eucharistická hodina 
 

1. je duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která 
je vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží Členskou knížku. Společenství nemá 
právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na 
Arcibiskupství olomoucké. 

2. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v někte-
rých farnostech existovala už v barokní době, dokonce i jako členské organizace světo-
vého Eucharistického arcibratrstva, jako například v Olomouci u sv. Mořice z roku 
1677. Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 1870. V roce 1918 bylo bratrstvo ve 
více než třech stech farností. Do dneška žije například v Nivnici. (Poprvé na světě bylo 
ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu ve Francii.) 

3. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku kaž-
dý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. 
Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž 
si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a 
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rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, 
hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás. 

4. Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné 
chvíle s ním v modlitbě, ale myslí na něj i přes den při své práci. Snaží se mu líbit 
celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem 
nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji, než 
je povinné. 

5. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se 
stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: 
miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby svou lásku ukázal činy. 
Blahoslavená Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní, protože po ranní 
chvíli s Ježíšem v modlitbě celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská 
služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v 
dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato 
služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o 
půl hodiny takové služby za týden. 

6. Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může 
získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti 
posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném 
hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. 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. 

8. Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den 
prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na 
Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. 

9. Arcibiskup olomoucký nebo pověřený sekretář sdružení slouží začátkem každého 
měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem i za 
zemřelé členy. 

10. Je-li ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, 
aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou 
zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý rok. 

11. Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra, 
který jako farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii vyšel v 
čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko 
změnilo směr a město bylo uchráněno. 
Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří na 
jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, 
vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny útoky zla, 
které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí, či 
křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají. Kéž 
skrze ně přinese uzdravení do našich rodin.                                                                    
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                          POUŤ CHARITY VSETÍN NA SVATÝ HOSTÝN 
               

Pouť Charity Vsetín na Svatý Hostýn se 
uskuteční v úterý 9. června 2015.  
Odjezd autobusu je v 7:30 od kostela. Pouť 
je vhodná zejména pro seniory, méně 
pohyblivé a handicapované.  Zájemci se 
mohou přihlašovat v Denním stacionáři 
Charity (v pracovní dny od 7:00 - 15:00 ),  
v sakristii kostela nebo telefonicky u 
pastorační asistentky Marty Koňaříkové, 
tel. 733 741 582. Cena je 130Kč. Podrobnosti 

najdete na letáčku ve vývěsce - autobus vyjede až k bazilice.  
 

                                                  Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka Charity Vsetín 
 

„BOHATSTVÍ“ V DENNÍM STACIONÁŘI PRO SENIORY 
              Koncem dubna se v Denním stacionáři 
pro seniory konala vernisáž obrázků žáků ze ZŠ 
Sychrov Vsetín s názvem „Bohatství“. Děti se 
svého úkolu zhostily opravdu se ctí. Obrázky 
byly moc hezké a různorodé. Každý si pod tímto 
tématem představil něco jiného. Někdo rodinu, 
někdo peníze, někdo lásku a vzdělání a někdo 
bohatství přírody. Děti 
pod vedením svých 
pedagogů použily různé 

malířské techniky a bylo se opravdu na co dívat. Po uvítacím 
slovu, kterého se ujala paní ředitelka Charity Vsetín, zahájili 
uživatelé stacionáře náš krátký společný program četbou 
citátů a přísloví na toto téma. Také děti nezůstaly pozadu a 
obohatily program tancem. Následovalo již tradiční 
rozříznutí valašského frgálu, slavnostní přípitek a výstava 
mohla začít.  
              Výstava potrvá do listopadu 2015. Zájemci ji mají 
možnost vidět v prostorách Denního stacionáře každý 
pracovní den od 8: 00 - 15:00.  
                                 Bc. Jitka Palová Vedoucí denního stacionáře pro seniory Charity Vsetín 
 

PODĚKOVÁNÍ KATCHETKÁM A KNĚŽÍM 
 

Děkujeme našim kněžím a katechetkám Mgr. Janě Srbové, Mgr. Ludmile 
Gregůrkové a  Mgr. Bc. Eva Dominikové, DiS, za přípravu našich 15 dětí  
ve Vsetíně, 8 ve Valašské Polance a 2 v Pozděchově, ať zůstanou věrny!!!   
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PPOOUUŤŤ  DDOO  ZZÁÁPPAADDNNÍÍCCHH  ČČEECCHH  AA  BBAAVVOORRSSKKAA  
  

ŘŘíímmsskkoo  --
kkaattoolliicckkáá  

ffaarrnnoosstt  VVsseettíínn  
zzvvee  vvee  ddnneecchh  
2244..  --  2266..  ssrrppnnaa  
22001155  nnaa  ppoouuťť::    
NNoovvýý  DDvvůůrr  --  

TTrraappiissttiicckkéé  ooppaattssttvvíí,,  KKlláášštteerr  TTeepplláá,,  SSttaarrýý  HHrroozzňňaattoovv,,  BBaavvoorrsskkoo  --  WWaallddssaasssseenn,,  
KKoonneerrssrreeuutt,,  Kapellberg 

poutní kostel Nejsvětější 
Trojice s vyhlídkou do 
Čech, Cheb, Bečov nad 

Teplou,  prohlídka 
relikviáře 

sv. Maura, Plzeň do Meditační zahrady s 
Památníkem obětem zla (Sv. Hora je kvůli 

rekostrukci zavřená) 
Cena  2.500Kč. 

Provází Mgr. Lojzek 
Štrbík z Hovězí,  

dlouholetý průvodce 
po  Římě, P. Vlastimil 
Vaněk a P. František 

Král. Přihlášky se 
zálohou 1000 Kč v kanceláři  do konce června 2015. Tel.: 571 411 692, 731 402 160 

 

BIŘMOVÁNÍ VE VALAŠSKÉ POLANCE 
 

                 V sobotu 20. června 2015 v 10:00 udělí 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. Mladí se připravovali jak v Polance, tak i 
ve Vsetíně. Katecheze dával    P. Antonín i P. František, za týden pak byla společná 
práce ve skupinkách. Někteří byli na Arcidiecézním setkání mládeže v Prostějově, 
pak byl také camp na Pulčinách, čeká je ještě 
víkendové setkání v ADCŽM v Rajnochovicích 
od 12. - 14. června 2015, zakončení přípravy. 
Sami dopisem požádají otce arcibiskupa o 
udělení, zvolí si motto z Bible, které je bude 
provázet celý život dospělého křesťana, Bůh 
žehnej jim, kmotrům a jejich rodinám!!!!  
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NOC KOSTELŮ 2015 

          Velký dík patří všem organizátorům NOCI KOSTELŮ15 ať už ve Vsetíně 
nebo ve Valašské Polance, jmenovitě panu Jaroslavu Fiľovi, Janu Kozubíkovi a 
dalším. Jde o presentaci našich farností a také o určitou praeevavagelisaci, první 
setkání mnohých s  Církví a vírou v Boha. Díky moc všem!!!! 
 

POZVÁNKY NA ČERVEN 
 

VDOVY A VDOVCI - sekání ve štípském kostele P. Marie v úterý 9. června 2015 
od 9:30 - 15:30, celebruje a programem provází P. Jan Linhart, z hradecké diecéze. 

 

V rámci ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA, našich setkání s řeholníky a osobami 
Bohu zasvěcenými, přivítáme  P. Josefa ČUNKA SJ v pátek  12. června 2015 po mši 
svaté v 19:00, srdečně zveme především mládež našich farností. 
 
 

 FARNÍ KRONIKY 2015 
Do našich farních společenství jsme přijali: 

Jan Tomáš Indrák, *13. 04. 2007 (Vsetín) 
Marijana Anežka Krutílková, *21. 05. 2007 (Vsetín) 

Pavla Magdaléna Juřicová, *05. 10. 2006 (Vsetín) 
Romana Marie Ječménková, *18. 06. 2002 (Vsetín) 

Monika Kateřina Kadlečková, *09. 07. 2005 (Vsetín) 
Karolína Mária Šafaříková, *11. 03. 2015 (Valašská Polanka) 

Nela Anežka Staníková, *20. 01. 2015 (Valašská Polanka) 
Anna Marie Staníková, *20. 01. 2015 (Valašská Polanka) 
Jacob Robert Tristan Ingram, *18. 11. 2011 (Pozděchov) 

Matthew Phoenix Ingram, *10. 04. 2014 (Pozděchov) 
Dominik Novosad, *13. 03. 2015 (Pozděchov) 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Augustin Václavík, 82 let, † 25. 05. 2015 (Vsetín) 
Helena Kociánová, 72 let, † 22. 05. 2015 (Vsetín) 

Emil Papšík, 78 let, †  28. 04. 2015 (Valašská Polanka) 
Jiřina Vaculíková, roz. Juřicová, 84 let, †  04. 05. 2015 (Valašská Polanka) 
Jiřina Hyžáková, roz. Filgasová, 75 let, †  12. 05. 2015 (Valašská Polanka) 

Antonín Málek, 70 let, †  23. 05. 2015 (Valašská 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   


