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EUCHARISTIE DÍKŮVZDÁNÍ, OBĚŤ, LÁSKA BOŽÍ 
 

 
 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! 
Milí věřící, bratři a sestry téma dnešního 
měsíce i celého roku je EUCHARISTIE. 
Eucharistie tvoří církev a církev se rodí 
z Eucharistie. Eucharistie je díkůvzdání Bohu 
Otci skrze Ducha Svatého. Dále je Eucharistie 
novozákonní obětí, obětí dokonalou, věrnou a 
věčnou. Konečně je Boží Láska. Bůh stále 
člověka miluje, bez toho, jak se člověk chová.  

 V letošním roce nás otcové biskupové zvou na tzv. Eucharistický kongres. Ten 
se bude konat dvakrát. Nejprve v květnu v Olomouci a potom v říjnu v Brně. 
Podstatou kongresu je upevnění víry, hlubšího vědomí významu Eucharistie, 
prohloubení vztahu s Bohem a objevení bohatství milostí, které Eucharistie přináší. 
 Co se od nás očekává? Rozhodnutí vůle, přijmout a žít život s Bohem; naplno 
ve všem co člověk koná. Intenzivněji prožívat mši svatou. Pravidelně přistupovat ke 
svátostem, zvl. s vírou, že mají moc. Zakusit hlubší zkušenost s Bohem, který ví o 
všech potřebách člověka. V jednom žalmu se církev modlí: Slož svou starost na Pána a 
On se už postará. To vyžaduje víru. Sv. Benedikt zakladatel mnišského a řeholního 
řádu zasvětil své mnišství modlitbě a práci. Jeho heslo je nám jistě známé: Modli se a 
pracuj. K tomu, aby člověk věděl co a jak má pracovat, potřebuje modlitbu, která ho 
povede k tomu, co má skutečně dělat. 



 

 

 Mše svatá, na kterou často přicházíme je jednání samého Krista a církve; v něm Ježíš 
Kristus skrze službu kněze obětuje Bohu Otci sama sebe podstatně přítomného pod 
způsobami chleba a vína. (Církevní právo § 899). Tedy oběť Pána Ježíše dává lidem 
sílu k přinášení vlastní oběti.  
 Eucharistie je tajemství, které máme žít, formuje náš křesťanský život, proměňuje 
život lidí. Tajemství žité Eucharistie vkládá do našeho života novou dynamiku a uschopňuje 
nás, abychom svědčili o Jeho lásce. Pán Ježíš, který žil na zemi, byl věrný a pravdivý svědek. 
Svědčil o Otci.  
(Exhortace papeže Benedikta XVI. Sacramentum caritatis, r. 2007 s.89 – 91) 
 Na závěr bych  vám všem chtěl poděkovat. Za Váš osobní příklad 
k Eucharistii. Dar zbožnosti, který každý dle svých možností i darů žijete, 
promlouvá i k nám kněžím. Velké díky patří vám, kteří se modlíte modlitbu sv. 
růžence přede mší sv., ta člověka připravuje na slavnost poslední večeře Páně. Přeji 
každému z vás víru v přítomného Krista v eucharistii a lásku ve chvíli sv.přijímání i 
k samotné mši sv. 
                                                                                          Žehná P. Antonín Fiala, kaplan  
 

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ FARNOSTÍ ZA ROK 2014  
Začátek roku jako ostatně každý jiný rok byl  ve znamení solidarity při 

„Tříkrálovém koledování“, o víkendu 3. - 5. ledna 2014 nasbíralo 51 skupinek ve 
Vsetíně 214.513 Kč, v Janové 9.864Kč, v Ústí 10.162 Kč. Díky!!! Také paní 
koordinátorce Lence Vašků, ve Valašské Polance  42 722Kč, v Lužné 24 300Kč, 
v Senince 7 005Kč a v Leskovci    0 Kč. Celkem   74 027Kč. Také panu 
koordinátorovi  Janu Kozubíkovi. Pozděchov 18 658Kč, díky panu Miroslavu 
Zrníkovi. (Charita Vsetín 800.805,- Kč, děkanát Vsetín 1,333.974,- Kč). 

          V sobotu 11. ledna  byl ve farním kostele Adorační den a zároveň den 
vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci, začal mší svatou v pátek 10. 
ledna v 18:00, celou noc a celý den ADORACE NSO - jednotlivé rodiny po hodině, 
zakončení v sobotu v 17:30 TeDeem a mší svatou , díky všem!!!! 

  V týdnu od 12. - 19. ledna  probíhaly v našem městě ekumenická setkání 
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, v našem kostele kázal bratr  br. 
Mrázek z BJB , v kapli sv. Růženy br. Bronislav Czudek z DS ČCE, při které byli  

P. Bohumírem Vitáskem, biskupským vikářem pro pastoraci 
nemocných, instalovaní a vyslaní noví nemocniční kaplani, pan 
Mgr. Jan Mokrý z Halenkova a Bc. Marta Koňaříková z Hovězí. 
V pondělí 20. ledna promluvil k rodičům ředitel CM gymnázia 
v Prostějově a současný 1. náměstek ministra školství a 
tělovýchovy Mgr. Jaroslav Fidrmuc s přednáškou téma: „Vliv 

školy na vývoj dítěte  -  co nabízí křesťanské školství.“ 
         1. února 2014 jsme slavili v našem mariánském kostele na  závěr 

Mariánské duchovní obnovy na téma: „Panna Maria - Nejsvětější Panna, nade 
všechny vynikající Matka“ od neděle večera  26. ledna - 18:00 do soboty 1. února 



 

 

s kapucínem P. Lvem Eliášem zasvěcení farnosti, rodin a dětí Královně 
Nanebevzaté.         

        2. února byly představeny farnosti děti – prvokomunikanti. A také 
začala 9 - ti denní pobožnost k P. Marii Lurdské za nemocné, která vyvrcholila 11. 
února na Světový den nemocných světelným průvodem.   

        Mgr. Zdislava Vyvozilová, ředitelka Centra pro školy při AO na téma: 
„Co je potřeba udělat pro založení Církevní školky.“ promluvila v pondělí  

3. února.  Během února byla opravena elektroinstalace, ozvučení, osvětlení a 
výmalba Kaple sv. Růženy nákladem 162 184Kč.(20.000Kč - výmalba Bohu známý 
sponsor).  Od 9. února do 30. března proběhlo 15. KATECHEZÍ NEOKATECHU 

MENÁTNÍ CESTY katechistů z Valašského Meziříčí pod vedením P. Slavomíra 
Ordoše, kněze římské diecéze, škoda, že jme neměli odvahu vyjít na cestu.... 

2. farní ples, se uskutečnil v sále Vsetínského zámku v sobotu 
22. února v 19:00, hrál LABYRINT. 
5. března začala doba postní, ve které Křížové cesty byly ve 
středu,  pátek, neděli a v  kapli sv. Růženy. Modlily se různé 
skupiny farníků - děti, schola, ministranti, Klub maminek, 
muži a ženy, impozantní také byla Křížová cesta městem a za 
město, na Velký pátek ve 21:00,DÍKY!!!! 

Na letošní postní dobu už po páté vyhlásil otec arcibiskup tzv. Postní almužnu, ve 
které jste ušetřili na potřebné  16.771Kč. V Polance 7.396Kč. V Pozděchově 1.586Kč. 
V sobotu  15. března proběhla v PC Duchovní obnova mládeže s P. Františkem 
Petrikem.  Děkanátní setkání mládeže pak proběhlo za účasti 20 ze Vsetína a 15 
z Polanky v Rožnově pod Radhoštěm. 

   Bohoslužby Svatého týdne proběhly za velké účasti věřících – na Bílou 
sobotu přijala svátost křtu  katechumenka Zdislava Hana, ve sv. Triduu jsme se 
modlili také Temné hodinky, také proběhla Novéna k Božímu Milosrdenství, 
vždy v 15:00.              

20. dubna  proběhla ANKETA ohledně Církevní mateřské školky. Cekem 
bylo pro CMŠ 453, nesouhlasilo  21, děti by tam dali 24 rodiče (celkem 29 dětí) 
v budoucnu do 5 let dalších 22dětí, se kterými rodiče počítají.  

Na Svátek Božího milosrdenství papež František prohlásil za svaté své 
předchůdce Angela Giuseppe Roncalliho a Karola Wojtylu.  

 Květen – měsíc Královny máje jste slavili Májovými pobožnostmi před 
večerní mši svatou, které vedli jednotliví věřící, Centrum SPOLU pořádalo 1. května 
9. Valašskou pouť rodin na Svatý Hostýn, mši svatou celebroval P. 
Ivan Fišar, děkan Zlín, prosili jsme za CMŠ. 

  V neděli na svátek sv. Jana Nepomuckého byla posvěcená 
na Horním Městě světcova socha za účasti starostky města Bc. Ivety 
Táborské, oprava stála 441.200Kč. 

            Na děkanátní pouť Pouť za rodiny a povolání  
24. května  se vypravil 1 autobus, basilika na Velehradě byla nabitá 



 

 

do posledního místečka, díky!!!! Na Slavnost  Nanebevstoupení Páně 29. května 
začala novéna před Sesláním Ducha svatého, vrcholila Svatodušní vigilii - kdy 
proběhla obnova  svátosti křesťanské zralosti, celebroval P. Jaroslaw Batóg SVD 
z Prahy. V pátek 30. května  se farnost zapojila do projektu „Noc kostelů2014“, 
program byl zaměřen na Rok Rodiny. Díky CPRSPOLU a Mgr. Řehákové. Také 
Polanka se poprvé zapojila do  „Noc kostelů2014“.  Díky  panu Janu Kozubíkovi , 
z programu Víťa Otáhal, MW BRASS a další.    

      V neděli 1. června na MDD se uskutečnilo setkání početných rodin 
našich farností, z Polanky - Kozubíkovi, ze Vsetína - 
Čáblíkovi, Jakubkovičovi, Jelínkovi, Mindlovi, Smítalovi, 
Juřičkovi, Románkovi, z Brodu Lekešovi, z Mysloček 
Fryštačtí, z Vlčnova  Šobáňovi s králem Františkem, díky za 
přípravu oběda asi pro 100 lidí. 

     Na Slavnost Seslání DSV jsme obnovovali svátost 
biřmování a po mši svaté bylo setkání s  Mgr. Vyvozilovou - SMUTNÉ SETKÁNÍ 
Bylo nás pět..... jako s Karlem Poláčkem... 

 V neděli 15. června na Slavnost Nejsvětější Trojice přijalo 
17 dětí poprvé Pána Ježíše, 10 chlapců a 7 děvčat. 
V Polance 10 dětí, 6 chlapců a 4 děvčátka a Lukáš.  
ADORAČNÍ DEN v Polance byl 14. června, zahájen byl 
 v 10:00, zakončen v 18:30 TEDEEM, svátostným 
požehnáním a mší svatou. Ve čtvrtek 19. června na 
Slavnost Těla a Krve Kristovy jste oslavili Boží Tělo 

putováním ke  čtyřem oltářům: 1 - u misijního Kříže před kostelem (PRF+ERF), 2 - 
u Kříže na starém hřbitově(CPRSPOLU), 3 - před sochou Imacullaty (FAAP), 4 - 
před sochou sv. Jana Nepomuckého (OTCOVÉ+MATKY) a vyprošovali Boží 
požehnání pro celou farnost a obyvatele Vsetína. Podobné to bylo také v Polance. 

         CPRSPOLU zorganizovalo 22. června  DEN RODINY s programem 
pro rodiny děkanátu. Jako host vystoupil poslanec PSPČR ing Ludvík Hovorka ze 
Šumic.   Od 6. -  12. července se uskutečnily 6. Fábor - „Chaloupky“ ve Vidči pod 
vedením Petra Doležala, 24 dětí.  Malá schola pak s 16 dětmi byla z kraje července   
na chatě P. Šimka, bývalého faráře  ve  Valašké Bystřici.  Od 9. - 16. srpna 2014 se 
uskutečnily polanské „Chaloupky“ v Semetíně na chatě pod vedením Marka 
Matůše, 32 dětí a 12 vedoucích. DÍKY!!!   Ve čtvrtek 7. srpna 2014 se uskutečnila  
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války u 
pomníku na Jasénce.  V neděli 17. srpna  jsme oslavili patrocinium farního kostela -
Nanebevzetí Panny Marie s pojené s  TEMPLÁŘSKÝMI SLAVNOSTMI. Při 
bohoslužbě nás poctili návštěvou paní Lukrécie Nekšovny z Landeka a Albrechta 
z Valdštelna v podání    Jiřího   Holíka z Lukova a Martiny Hřibové ze Zlína. 

     21. - 23. srpen – byl ve znamení festivalu křesťanské mládeže 
UNITED2014. 



 

 

Vrcholem Roku rodiny byla národní pouť  do Žďáru nad Sázavou a 
Arcidiecézní  na Svatý Hostýn v sobotu 30. srpna 2014. 

           31. srpna při mši svaté v 8:30 za účasti  zástupců pedagogických sborů 
našich ZŠ byly požehnány aktovky naším prvňáčkům.  

           6. září se našich 7 (12 polanských) ministrantů zúčastnilo na 
Arcidiecézní pouti ministrantů v Kroměříži. 

           9. září začala výuka náboženství (83 dětí), 1., 2. a  5.třídu učí Mgr. Eva 
Dominiková, 3.tř. P. František, a 4, 6. -  8.tř. P. Antonín Fiala, kaplan.     V Polance  
(75 dětí), všechny třídy učí Mgr. Jana  Srbovová. V Pozděchově  5 dětí pod 
vedením  Mgr. Jany  Srbovové. 

           Na ZLATOU SOBOTU 13. září autobus věřících se zastávkou 
v Milotickém zámku a kostele oslavil Starou Matku Boží, 
patronku Moravy v Žarošicích. Na Svátek Povýšení sv. 
Kříže 14. září s bohoslužbou na poděkování za úrodu 
v krojích s  P. Josefem, organizovalo CPRSPOLU, díky!!! 
Odpoledne byla pobožnost u Kříže na Starém hřbitově. 
Při  bohoslužbách se četl list arcibiskupa Jana no 
podporu trpících křesťanských bratří s adorací a postem. 

Kněží rozlosovali farnosti, naše farnosti v pátek, přísný jako na Velký pátek. 
           25. září  u příležitosti 22. výročí vzniku Charity Vsetín celebroval mši 

svatou P. František Král, děkan. 
           V říjnu se naplno rozběhla příprava na křest 3 katechumenů, také 

pravidelné biblické hodiny a povídání nad katechismem. a náboženství pro 
dospělé. Každý den byla Růžencová pobožnost. 12. října začalo 1. ze 14. setkání 
Kurzu Pastoračních asistentů děkanátu Vsetín. 

      Na 1. říjnový pátek 3. října se děti po druhé zapojily do Světové 
adorace dětí.  5. října 2014 jsme oslavili 79. výročí posvěcení kostela – HODY.               

            V sobotu 18. října 2013 se děti celého světa modlily bolestný růženec. 
„Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní,“ řekl sv. Padre PIO.    

             V neděli 19. října 2013 jsme oslavili Světový den misií,  při mši svaté 
v 8:30 byl misijní průvod a přímluvy a svým darem jsme pamatovali na světové 
misie - 42.918Kč , odpoledne misijní program ČLOVĚK - ČLOVĚKU - ČLOVĚKEM  
a „Kavárnička pro nezadané“ s přednáškou P. Mgr. Stanislava Zatloukala ze Lhot. 

              Listopad - měsíc zemřelých jsme začali hojnou účastí u zpovědi a  
2. listopadu odpoledne na dušičkových pobožnostech. Letos potřetí Apoštolská 
penitenciárie dala možnost získat plnomocné odpustky už od 25. října, díky všem, 
kdo pomohli duším v očistci. 

              Ve čtvrtek 13. listopadu proběhla v kostele a v PC Děkanská rada, 
dříve konference za účasti Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře. 

              Děkovnou Svatohubertskou mši s obětním  průvodem 16. listopadu 
v 10:00, s hlavním celebrantem P. Thlic. Janem Kornekem, Lic.SL., proboštem z 
Dubu nad Moravou jsme poděkovali za dary lesa a přírody. Po ní  bylo posezení u 



 

 

zvěřinových specialit na farní zahradě pod stanem a v PC. Zakončili jsme tak 
společně Rok rodiny. S díkem panu Mikulenčákovi z Janové a panu Vlkovi 
z Prakšic. 

             O Slavnosti Ježíše Krista Krále, kterou jsme zakončili Církevní rok, 
zasvětili  farnost Kristu Králi.  

             30. listopadu - 1. nedělí adventní začal nový církevní rok - Rok 
zasvěceného života a Národního eucharistického kongresu. V předvečer byla 
adorace s vigilií za počatý život ve spojení s papežem Františkem, škoda, že skoro 
nikdo nepřišel – v Polance bylo hodně věřících, díky!!!! Byly pravidelně každý den 
roráty v 6:30. Posvětili jsme desítky adventních věnečků, které si vyrobily děti 
samy, díky!!! Děti  chodily s lucerničkami a po mši svaté měly snídani, díky jim i 
maminkám!!!  I v Polance  byly podruhé každý den RORÁTY v 6:30.  

V pátek 5. prosince  naše kostely navštívil Mikuláš, díky!!!   
Snad největší událostí   v tomto roce bylo 
přivítání KŘÍŽE SDM a ikony SALUS 
POPULI ROMANI v našem městě a 
kostele v neděli 7. prosince odpoledne. Po 
jeho přinesení do kostela a následnými modlitbami a 
uctěním, byl po mši svaté přenesen na nově opravené 
předkostelí, které bylo přejmenováno na Mariánské 
náměstí. V místě Kříže z roku 1771 byl předán mladým 
z Ostravské diecéze. Díky za hojnou účast!!!! 
8. prosince na Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie 
po mši svaté v 18:00 jsme zasvětili farnost a město Panně 
Marii Neposkvrněné, aktu 
předcházelo svěcení sochy 
IMMACULATY na Horním Městě, 

kterou nechalo zrestaurovat Město Vsetín nákladem 468.000Kč,  
díky všem! V té době probíhala volba starosty města, kterým byl 
zvolen pan senátor Jiří Čunek z  KDU – ČSL, blahopřejeme!!! 
Málo nás, málo nás ale přišlo...                                                     

                  9. prosince o 2. neděli adventní  přijalo ( 160 ) 
věřících svátost nemocných. Společná vánoční zpověď byla 
v sobotu v Polance a v  neděli  21. prosince u nás, 10kněží…. 

           Na  Štědrý den byla v 15:00 Vánoční mše svatá 
pro děti s uložením Ježíška do jesliček, kterého položila 
Kačenka Zvonková,  za účastí asi 100 dětí, na RORÁTECH, nejpilnější byly 
Maruška a Libuška. Díky dětem i rodičům… Podobně i v Polance. 

      O „půlnoční“ zpívala schóla 1 , lidové koledy, stejně tak i na Boží hod 
vánoční - 4 bohoslužby, schóla 1 a schóla 2. Díky!!!  

Na Svátek svaté Rodiny obnovilo manželské sliby (110) párů, POLANKA 46  
a Pozděchov 12 párů 



 

 

    

Farní statistika ve VSETÍNĚ, POLANCE a POZDECHOVĚ 
Nevím, kolik dětí se na Vsetíně narodilo, ale pokřtěných bylo 37 dětí - 21 chlapců a  
16 děvčat - z toho 14 rodiče sezdaní v kostele a 3 křty z jiné farnosti a 2 dospělí. 
(Polanka - 13 dětí - 5 chlapců a 8 děvčat, Pozděchov 1 chlapec) 
Nevím kolik párů bylo oddáno ve Vsetíně celkem odddáno, ale pro Boží požehnání 
si přišlo do kostela 11 párů (5 sňatků s dispensí arcibiskupa) Polanka - 4 páry. 
Pozděchov - 0. 
Prvních svatých přijímání bylo 17 (10 chlapci a 7 děvčátek) a dvě dospělé 
prvokomunikantky. Polanka - 11 dětí (4 děvčata a 7 chlapců). 
Celkem svatých přijímání Vsetín  45 000.  Polanka -  25 000. Pozděchov 2 00 
Svátost nemocných přijalo při společném udílení 188 a při návštěvách ve 
Vsetínské nemocnici  499 a doma celkem 150 věřících. 
Pravidelná návštěva nemocných 23. Polanka 8. 
V roce 2014 jsme se rozloučili celkem se 30 farníky (12 mužů a 18 žen),  17 kremace 
a 13 na hřbitov.( Polanka s 18 farníky, z toho 13 mužů a 5 žen, 3 kremace a 15 do 
země, 4 z Lužné a 14 z Polanky.  Pozděchov  1 žena, kremace. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
patří vám všem zvláště, P. Josefu Mikuláškovi, P. Mgr. Antonínu Fialovi a 

jáhnu Mgr. Oldřichu Kovářovi, nemocničním kaplanům Mgr. Mokrému a Bc.  
Koňaříkové, Mgr. Firichovi - DÚ, Ing. Špalkové - TA, Mgr. Řehákové z CPRSPOLU, 
kostelníkům, akolytům, zvláště těm nemocničním, ministrantům, varhaníkům, 
scholám, POLANČANCE, uklízečkám, těm, kteří perete kostelní prádlo, všem, kdo 
jste ze svých zahrad darovali květiny a zajišťovali květinovou výzdobu, zdobičkám 
Anežce, Věrce a Janě - a také těm, kdo se starali o řádný chod bohoslužeb ve 
farnostech, Ekonomickým a Pastoračním radám farností, slečnám katechetkám Evě 
a Janě, Městu Vsetín, Oú Valašská Polanka a Oú Lužná, Hejtmanství ve Zlíně, 
MŽP, a dalším… Upřímné Pán Bůh zaplať také všem brigádníkům a brigádnicím, 
zvláště panu Adámkovi a dalším.... Také všem sponsorům a dobrodincům, fmě 
PARADON, TWR a dalším.... 

         PRIORITY 2015 POLANKA 
1. Dokončit opravu fary 

2. Udělování svátosti biřmování 
                                      3. Předání farnosti 
                          PRIORITY 2015 VSETÍN 

1. Dokončit opravu kostela a fary 
2. restaurovat Kříž z roku 1771 

3. duchovní obnova s P. Petrem Glogarem OCD 
4. 80. výročí posvěcení kostela 

                5. CMŠ(tu nepustíme k vodě.......) 
                          PRIORITY 2015 POZDĚCHOV 

     Dokončit opravu fary 



 

 

 
     Římskokatolická farnost Vsetín 

Finanční přehled farnosti Vsetín za rok 2014 
Počáteční zůstatek k 1.1.2014 103 267,01 

C e l k e m  příjmy 2 271 886,30 

Kostelní sbírky 720 013,00 

Sbírky na cizí účely (misie, Charita apod.) 224 102,00 

Dotace kraj a město Otevřené brány 2014 62 000,00 

Dotace na opravy ministerstvo kultury 110 000,00 

Dary fyzických a právnických osob 246 360,00 

Na kostel    200 360,00  
v tom: 

Na WORLDFAMILYDAYS2015      46 000,00  

Finanční příjmy ostatní  57 700,00 

 za církevní úkony  25 900,00 
 v tom:  

 jiné příjmy  31 800,00 
  

Tržby z nájmu a prodeje služeb 11 700,00 

Půjčky 840 000,00 

P
ř
íjm

y 

v tom: 

Úroky z běžného účtu 11,30 

C e l k e m výdaje 2 348 741,06 

Režijní výdaje 699 945,96 

Elektřina 170 203,00 

Plyn 55 135,00 

Voda 12 621,00 

Ostatní (pohonné hmoty) 2 696,00 

Odúčtované zálohy 92 710,73 

Zálohy na energie 41 471,67 

Spotřeba materiálu 127 969,48 

Telefon + internet 10 407,00 

Poštovné 2 986,00 

Ostatní služby 130 223,08 

Pojištění (Havarijní fond) 12 600,00 

Poplatky banka 1 454,00 

Ostatní poplatky 6800 

  

Ostatní náklady 32 669,00 

  

Odeslané sbírky + desátek 287 102,00 

Dary vydané 32 310,00 

Bohoslužebné výdaje 74 033,10 

Výplaty průvodců Otevřené brány 62 290,00 

Opravy celkem   1 193 060,00 

Nákupy majetku 0 

V
ýd

aj
e 

v tom: 

Ostatní výdaje 0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 26 412,25 

Zůstatek v pokladně 20 100,00 
v tom: 

Zůstatek na běžném účtě 6 312,25 
  



 

 

Římskokatolická farnost Pozděchov  
Finanční přehled farnosti Pozděchov za rok 2014  

Počáteční zůstatek k 1.1.2014  102 079,11 
Příjmy  C e l k e m  příjmy  152 041,38 
 v tom: Kostelní sbírky  107 880,00 

  Sbírky na cizí účely (misie, Charita apod.) 18 903,00 

  Dotace obec Pozděchov  5 000,00 

  Dotace Ministerstva životního prostředí  3 336,00 

  Dary fyzických a právnických osob  15 000,00 

  Finanční příjmy ostatní  0,00 

  v tom: za církevní úkony 0,00  

   jiné příjmy 0,00  

  Tržby z nájmu a prodeje služeb  1 913,00 

  Půjčky   0,00 

  Úroky z běžného účtu  9,38 

Výdaje  C e l k e m výdaje  90 714,00 

 v tom: Režijní výdaje  27 689,00 

   Elektřina 2 889,00  

   Plyn 8 256,00  

   Voda 4 200,00  

   Zálohy na energie 2 000,00  

   Spotřeba materiálu 8 417,00  

   Telefon 0,00  

   Poštovné 0,00  

   Ostatní služby 380,00  

   Pojištění (Havarijní fond) 1 000,00  

   Poplatky banka 547,00  

   Ostatní poplatky 0  

   Ostatní náklady 0,00  

  Odeslané sbírky + desátek  25 503,00 

  Dary vydané  0,00 

  Bohoslužebné výdaje  2 230,00 

  Mzdové náklady (úklid věže)  1 950,00 

  Opravy fary - nová veranda(materiál) 
 

 33 342,00 

  Nákupy majetku  0 

  Ostatní výdaje  0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014  163 406,49 
v tom: Zůstatek v pokladně 0,00  
  Zůstatek na běžném účtě 163 406,49  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Římskokatolická farnost Valašská Polanka 
Finanční přehled farnosti Valašská Polanka za rok 2014 

Počáteční zůstatek k 1.1.2014 49 366,42 

C e l k e m  příjmy 2 989 029,16 

Kostelní sbírky 651 570,00 

Sbírky na cizí účely (misie, Charita apod.) 79 693,00 

Dotace na opravy fary 1 072 016,84 

Dotace Úřad práce 48 000,00 

Dary fyzických a právnických osob 121 500,00 

Finanční příjmy ostatní  

za církevní úkony 10 800,00 
v tom: 

jiné příjmy 4 800,00 
 

Tržby z nájmu a prodeje služeb 619,00 

Půjčky 1 000 000,00 

P
ř
íjm

y 

v 
tom: 

Úroky z běžného účtu 30,32 

C e l k e m výdaje 2 626 679,99 

Režijní výdaje 168 619,69 

Elektřina 108 864,00 

Plyn 914,69 

Voda 465,00 

Zálohy na energie 18 250,00 

Spotřeba materiálu 25 660,00 

Telefon + internet 0,00 

Poštovné 446,00 

Ostatní služby 682,00 

Pojištění (Havarijní fond) 2 600,00 

Poplatky banka 1 173,00 

Ostatní poplatky 7974 

 

Ostatní náklady 1 591,00 

 

Odeslané sbírky + desátek 112 993,00 

Dary vydané 0,00 

Bohoslužebné výdaje 17 377,30 

Mzdové náklady (kostelník) 60 300,00 

Opravy 70 738,00 

Opravy fary 2 196 652,00 

Nákupy majetku 0 

V
ýd

aj
e 

v 
tom: 

Ostatní výdaje 0 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2014 411 715,59 

Zůstatek v pokladně 4 998,00 
v tom: 

Zůstatek na běžném účtě 406 717,59 
 



 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2015 
 

Vážení, 
          chceme Vám touto cestou upřímně 
poděkovat za to, že jste se s lidmi z Vaší 
farnosti aktivně zapojili do letošní Tříkrálové 
sbírky a napomohli tak dobré věci. Jedná se o 
největší dobročinnou akci v České republice, 

která se stala již nedílnou součástí začátku 
každého nového roku a kterou by bez pomoci mnoha obětavých dobrovolníků a 
potřebné propagace nebylo možné realizovat.  
           Díky 50 skupinkám nadšených koledníků i vedoucích převážně z řad 
vsetínských farníků se podařilo předat radost, naději a požehnání vánočního 
poselství mnoha lidem a rodinám v našem městě a vybrat částku 239 650,- Kč, což 
je o 25 137,- Kč více než v loňském roce.  Celkový výtěžek, který zahrnuje i okolní 
obce, spadající do územního působení Charity Vsetín, pak činil 864 701,- Kč.  
           O tom, že u nás mají lidé stále otevřená srdce a jsou ochotni pomáhat, svědčí i 
fakt, že se za naši Charitu letos celkově vybralo o 63 896,- Kč více než vloni. 
Vnímáme to jako veliký úspěch a povzbuzení do další práce. 
Stejně jako v uplynulém roce chceme i letos z výtěžku sbírky podpořit sociálně 
slabé rodiny s dětmi i jednotlivce v těžkých životních situacích, mimoškolní 
přípravu SIDERA, která spolupracuje se základními školami ve Vsetíně a věnuje se 
doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin a přispět lidem se závažným 
zdravotním postižením k získání speciálních kompenzačních pomůcek, které 
pojišťovna nehradí. 
Přejeme Vám, aby Boží láska, pokoj, radost a naděje, které se snažili koledníci skrze 
poselství Tří králů předat, zůstávaly ve Vašich srdcích po celý  rok 2015. 
 Věra Dulavová                                                                       Bc. Marta Koňaříková 

 

SETKÁNÍ TAIZÉ V PRAZE 
               Ve dnech 29. prosince 2014 - 2. ledna 2015 probíhalo Evropské setkání 
v Praze. Toto setkání je součástí tzv. Pouti důvěry, pořádanou bratry z komunity 
Taizé, která probíhá na různých místech světa. V Evropě se koná jednou za rok na 
přelomu konce roku „starého“ a začátku nového, pokaždé v jiném velkém městě 
Evropy. Měla jsem možnost zúčastnit se alespoň na krátký čas tohoto pražského 
setkání. Dovolte mi proto, abych vám o tomto setkání podala zprávu a podělila se 
s vámi o některé zážitky, které jsem během setkání získala. Spiritualita žitá 
v komunitě Taizé je mi velmi blízká. Pravidelné modlitby 3x denně probíhají 
formou zpěvu krátkých úryvků z Bible či myšlenek pronesených světci. Písně, 
zpívané ve vícehlasu, mají vysokou uměleckou hodnotu. Meditativní modlitba ve 
společenství umožňuje člověku modlit se ve svém srdci i nadále. Líbí se mi i 



 

 

ekumenický charakter komunity Taizé, stejně tak myšlenky o důvěře a solidaritě 
s lidmi. 
Proto jsem neváhala, a i když mě během vánočních prázdnin čekaly studijní 
povinnosti a setkání s lidmi, se kterými se často nesetkávám, do Prahy jsem jela. 
V této chvíli bych ráda vyslovila díky a obdiv všem pořadatelům. Organizace celé 
akce byla velmi dobrá. Doprava zvládla transportovat všechny účastníky na místa, 
na která bylo potřeba se dostat. Ve všech pražských farnostech se našly rodiny i 
jednotlivci, kteří ubytovali účastníky z různých zemí. Zbytek účastníků byl 
ubytován ve školách a využívali pohostinnosti farních společenství. (Vzhledem 
k počasí byla zvýšená poptávka po teplém jídle.) 

Součástí setkání byly také workshopy 
na nejrůznější témata. Účastníci mohli 
přijímat myšlenky od přednášejících i 
následně diskutovat na témata z oblasti 
ekonomiky, sociální zodpovědnosti, 
víra a nevíra, politika, dialog 
s náboženstvími, vesmír, mistr Jan Hus, 
jak prohloubit duchovní život a 
odpovídat na potřeby lidí z této oblasti. 
Na své si přišli i milovníci umění, kteří 
mohli navštívit koncert či workshop na 
téma „film“. 

Modlitby zvaly účastníky k setkání s Pánem a tato setkání daly účastníkům nové 
impulsy do života. Mladí účastníci se chovali ukázněně a byla na nich vidět 
otevřenost k druhým lidem, touha poznat příslušníky jiných národů a komunikovat 
s nimi. Já sama mám také zážitek z toho, že jsem si v jedné farnosti mohla zahrát na 
keyboard s ostatními, s místními farníky i zahraničními účastníky při ranních 
modlitbách a i v této, možná zdánlivě nepatrné oblasti vytvořit s ostatními něco 
krásného. Představený komunity Taizé, bratr Alois, napsal poselství pro následující 
rok. Každý z nás se může jeho myšlenkami inspirovat. Toto poselství je možné najít 
v tomto odkazu: http://www.taize.fr/cs_article17439.html. 
Na závěr bych chtěla čtenářům popřát požehnaný rok 2015 a radost z objevování 
Boha. 

Mária Hanzová 
                                   

IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - MANILA 2003 
 

Valencia, 1. - 9. 7. 2006 
 
 4. setkání rodin se uskutečnilo ve   
stejnojmenném španělském společenství 
Valencia. Od roku 1437 je ve Valencijské 



 

 

katedrále uchovávana jedna z nejvzácnějších relikví: kalich, z něhož podle tradice 
pil Ježíš při Poslední večeři. Kalich z leštěného achátu, který archeologové datují do 
I. století, odnesl podle tradice sv. Petr do Říma. První papežové si ho předávali až 
do doby Valeriánova pronásledování ve III. století, kdy ho Sixtus II. měl svěřit 
jáhnu Vavřicovi, aby ho odnesl do Huesky ve svém rodném Španělsku.  
Jan Pavel II. při své návštěvě Valencie 8. prosince 1982 použil tento kalich během 
mši svaté, při nejpočetnějším kněžském svěcení svého pontifikátu. 
          Papež Benedikt XXI rodinám celého světa řekl: „ Boha, který volá, jakož i 
lidské svobody, která může přijmout nebo nepřijmout jeho volání. Přestože nikdo 
nedává odpověď místo jiného, jsou křesťanští rodiče povoláni dávat věrohodné 
svědectví své víry a křesťanské naděje. Mají jednat tak, aby Boží volání a dobrá 
zvěst Kristova dospěly k jejich dětem v té největší zřejmosti a autenticitě. 
Během let tento Boží dar, který rodiče svým maličkým pomohli poznat, musí být 
také s moudrostí a něhou pěstován, aby v nich rostla schopnost rozlišovat. 
Neustálým svědectvím manželské lásky rodičů, prožívaným a prostoupeným vírou, 
a s citlivou podporou křesťanského společenství se dětem usnadňuje osobní přístup 
k samotnému daru víry, aby jejím prostřednictvím odhalily hluboký smysl vlastní 
existence a cítily se tak uznávány. 
Křesťanská rodina předává víru, když rodiče učí své děti modlit se a modlí se spolu 
s nimi (srov.Familiaris consortio,60); když je přivádějí ke svátostem a uvádějí je do 
života Církve; když se všichni shromažďují k četbě Bible a osvěcují rodinný život 
světlem víry a chválí Boha jako Otce. 
Něha, s níž nás naši rodiče přijali a doprovázeli na prvních krůčcích v tomto světě, 
je jakoby znamením a svátostným prodloužením dobrotivé lásky Boha, od něhož 
pocházíme. Zkušenost, že jsme přijímáni a milováni Bohem a našimi rodiči, 
představuje pevný základ, který neustále usnadňuje růst a autentický vývoj člověka 
a který nám tolik pomáhá dozrávat na cestě k pravdě a lásce, stejně tak jako 
vycházet z nás samých, abychom vstoupili do společenství s druhými a s Bohem. 
Rodina je privilegovaným prostorem, kde se každá osoba učí dávat a dostávat 
lásku. Sama se zakládá především na hlubokém osobním vztahu manžela a 
manželky, založeném na citovém poutu a vzájemném porozumění. Proto se mu 
dostává hojné Boží pomoci ve svátosti manželství, v níž spočívá pravé povolání ke 
svatosti. Kéž mohou děti zakoušet zejména chvíle harmonie a náklonnosti spíše než 
okamžiky nesvárů a lhostejnosti, protože láska mezi otcem a matkou poskytuje 
dětem velké bezpečí a učí je kráse věrné a trvalé lásky. 
Rodina je velkým pokladem manželů během celého jejich života. Je 
nenahraditelným dobrem pro děti, které mají být plodem lásky a naprostého a 
velkodušného sebedarování rodičů. Počaté stvoření musí být ve víře vychováno, 
milováno a chráněno. Děti spolu se základním právem narodit se a být vychovány 
ve víře, mají také právo na domov podle vzoru Nazaretského domu a na ochranu 
před svody a hrozbami. Chtěl bych se také obrátit k prarodičům, poskytují těm 
nejmenším perspektivu času, jsou pamětí a bohatstvím rodin. Ať nejsou nikdy z 



 

 

žádného důvodu vylučováni z prostoru rodiny. Jsou pokladem, který nemůžeme 
novým generacím brát, zejména když podávají svědectví víry před blížící se smrtí.“  
                                                                                                       
                                                                                                                         Benedikt16 
 

                                                                                                                               
Zbývá 540 dní. 

 

31. SDM KRAKOV 2016 
  

         „66OTÁZEKDOKRAKOVA“ 
        6. Jaké heslo zvolil    Svatý otec k XX. SDM? 
        7. Na kterém místě Bible ho najdeš?  

8. Co znamená slov „Betlehem“? 
9. Jaký rok vyhlásil Svatý otec v říjnu 2002 a 

jaký vyhlásil pro letošek?  
10.  Podle Jana Pavla II. je svatost =…? 

Odpovědi bude třeba zasílat na favsetin@ado.cz vždy do 20 v následujícího měsíce. 
Zveme i děcka VseDě.                                                   

Těším se na Krakov16 a TY?                                                                 pf 
      

POZVÁNKY 
Modlitební den věnovaný úctě Matce všech národů 
v sobotu 14. února 2015 v Nitře. 
Program:  
4:00 Odjezd ze Vsetína, od nádraží ČSAD 
8:30 Eucharistická poklona 
10:30 Přednáška P. Paula Maria Sigla 
14:00 II. část přednášky 
15:00 Svatá hodina 
16:00 Mše sv., celebruje J.E. Mons. Viliam Judák, biskup nitranský 
Přihlášky: tel.: 730 621 222 
 
Srdečně zveme na setkání členů a příznivců FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU ČR, 
které se bude konat v neděli 15. února 2015 ve farním kostele ve Valašském 
Meziříčí. 
Program:   
14:40 Informace 
15:00 Zahájení, modlitba sv. Růžence 
16:00 Katecheze - Fra Marinko Šakota, farář z Medžugorje 
17:00 Adorace 
18:00 Mše sv. s obnovou zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie 
 



 

 

MODLITBY ZA NEMOCNÉ 
Ve středu 11. února na svátek  P. MARIE LURDSKÉ - SVĚTOVÝ DEN 

NEMOCNÝCH bude mše svatá s udělováním svátosti nemocných  ve 13:00 na LDN-
ce v nemocnici,  při mši svaté  už v 16:30 zakončíme pobožnost za nemocné světelným 

eucharistickým  průvodem, vezměte si červené kalíšky - svíčky. Novéna k Panně 
Marii Lurdské - Uzdravení nemocných začíná 2. února a pokračuje po každé mši svaté. 
 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Již podeváté se bude v České republice konat Národní týden manželství (NTM),  
letos od 9. do 16. února 2015. Mottem 9. ročníku je: 
Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží... 
Cílem Národního týdne manželství je: 
• posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových 

dovedností jako předpokladů dobrého manželství 
• motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby 

alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství 
• propagace programů zaměřených na rozvoj manželských vztahů v České 

republice 
Více se můžete dozvědět na webu www.tydenmanzelstvi.cz, kde se také budou 
postupně objevovat programy k NTM konané po celé republice. 
11. 2. 2015 od 18. hod. - setkání se vzácným hostem v pastoračním D. 
                                     Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. dr. 
                                     Přednáška: „ Aby se děti zdravě vyvíjely“  
o vlivu rodiny, školy, médií na výchovu dětí.  Předškolní výchova.  Nabídka knih 
s podpisem autora. 
12. 2. 2015 v 18. hod. – mše svatá za všechny přítomné  
                                     manželské páry. PŘIPOMÍNKA VLASTNÍ SVATBY  
a možnost díků za společně prožité dny s prosbou o Boží provázení  
na společné cestě životem. 
13. 2. 2015 - pátek:       DEN MANŽELŮ 
                 NOVOMANŽELSKÉ TÁBLO – radost ze svatebního dne  
na „ Svatebních oznámeních (historických i současných) 
                  MANŽELSKÉ TÁBLO -  „Jak toto manželství ovlivnilo můj život“ 
Co na tobě obdivuji? Co se mi na tobě líbí? Po celý den bude možnost své vzkazy,  
postřehy připsat na předem připravené billboardy.  

V kapsáři najdete úkol pro ni a pro něj! PROSÍME, ZALISTUJTE VE SVÝCH ALBECH 
A ZAPŮJČETE SVATEBNÍ OZNÁMENÍ K VYTVOŘENÍ TÁBLA. 
ODEVZDAT DO 10. 2. 2015 V ZAKRISTII NEBO KANCELÁŘÍCH FARY.  

OZNÁMENÍ: Byl zahájen zimní kurz předmanželské přípravy snoubenců.   

                  Přidejte se! O prvním pátku v měsíci bude adorace rodičů a dětí. 
                   



 

 

POZVÁNKA DO SEMINÁŘE 
 

Drahé sestry a bratři, 
pravidelně se modlíme za kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb 

za kněžský seminář, v němž se také bohoslovci modlí za Vás. Už léta konáme 
děkanátní pouti za nová duchovní 
povolání a za duchovní obnovu 
našich rodin. Zdravá rodina, která 
zakouší radost z Boha, protože s 
ním v životě počítá, protože mu 

dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve i prvním kněžským 
seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro Boha a pro 
druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím o modlitbu 
za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.  

Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se 
odpovědět na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné 
a věrné pastýře, svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a 
služebníky svátostí a lásky. Je to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze 
sebe, ale pokud se dá Bohu plně k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké 
dílo i skrze malé služebníky. Pokud se rozhodnete a budete letos maturovat nebo 
máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého kněze, který Vám podá potřebné 
informace. Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2015. 

Modlím se za Vás a děkuji všem, kteří Vás v tyto dny svou modlitbou provázejí. 
Všem ze srdce žehná  

                                                               arcibiskup Jan 
 

„FARNÍ KRONIKY 2014“ 
Do našich farních společenství jsme přijali: 

Michaela Ficková, *14. 04. 2009(Vsetín), Lukáš Kurtin, *23. 09. 2014(Vsetín)  
Veronika Nováková, *08. 10. 2014(Vsetín) 
Lucie Tomaníková, *30. 09. 2014(Vsetín) 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Jaroslav Pikálek, 40 let, † 21. 12. 2014 (Vsetín) 

Božena Včelicová, roz. Šuláková, 94 let, † 17. 01. 2015 (Vsetín)  
Jaroslav Blaha, 82 let, † 19. 01. 2015 (Vsetín) 

Jaroslav Zajíček, 22 let, † 09. 01. 2015 (Valašská Polanka) 
Marie Mišunová, roz. Mišunová, 82 let, † 10. 01. 2015 (Valašská Polanka)  

Josef Mišun, 54 let, † 16. 01. 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@do.cz.  
Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. www.farnost-vsetin.ic.cz; farnost.valasskapolanka.cz   
 

 


