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SLOVO K DUŠIČKÁM
Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete (Mt 24,44)
Modlitba za zemřelé: Odpočinutí věčné, dej všem zemřelým Pane a světlo věčné ať
jim svítí. Ať odpočinou ve svatém pokoji. Amen.
Náboženské učení říká: každý člověk má smrtelné
tělo a nesmrtelnou duši. Duše nikdy neumírá - žije
navěky, je nesmrtelná. Křesťané věří v život věčný
a ve vzkříšení mrtvých (vyznání víry každou
neděli při mši sv.)
Duše člověka, který žil na zemi jen dobře, přijde do
nebe. Duše člověka, který žil velmi špatně a
nesmířil se s Bohem přijde do pekla. Duše
ostatních lidí přichází do očistce. (to jsou stavy
člověka po smrti).
2. listopadu vzpomínáme na všechny věrné
zemřelé. Zvláště na ně pamatujeme od 1. do 8.
listopadu.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost. Bůh je
Otec všech, Otec veškeré útěchy a naděje. On je
stále s námi a neopouští nás. Ani ve chvíli, kdy umírají naši blízcí. Bůh není bohem
mrtvých, ale živých. On vstal zmrtvých, žije a jednou vzkřísí i těla našich
zemřelých. Jako křesťané máme velkou naději, že se po smrti setkáme a uvidíme
s těmi, kteří žili zde s námi
Duše zemřelých nemohou už nic změnit na svých životech. Nemohou ovlivnit
smíření, či získat zásluhy, neboť trpí. Jsou však odkázáni na nás. Proto Bůh ve své
lásce a moudrosti ustanovil Církev, kterou jsme my pokřtění, abychom našim

zemřelým účinně pomáhali. Kristova Církev má 3 podoby: vítězná (svatí), putující
(na zemi), trpící (očistec).
Duše zemřelých nás učí více myslet na ně, než na sebe, tj. obětovat se. Jak jim
tedy můžeme pomoci? Především životem živé víry, účastí a sloužení mše sv.,
pravidelnou zpovědí, almužnami, dobrými skutky.
Pane Ježíši Vzkříšený, prosíme přijmi naše zemřelé do ráje a odměň jim
životem věčným. Amen.
P. Antonín Fiala, kaplan

DUŠIČKOVÝ OKTÁV ZA ZEMŘELÉ
V sobotu začal tzv. Dušičkový oktáv modliteb za
zemřelé (1. – 8. listopad). Na Slavnost všech svatých
odpoledne a na Dušičky po celý den je možné při
návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě
tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání,
modlitba na úmysly sv. Otce) je podmínkou pomodlit se
v kostele Modlitbu Páně a Vyznání víry. Taktéž je možné
získat tyto odpustky v tomto oktávu za obvyklých
podmínek, navštíví - li někdo hřbitov a pomodlí se za
zemřelé. Apoštolská penitenciárie dovoluje přijmout
plnomocné odpustky pro duše v očistci již od 25. října
pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu
nebudou moci navštívit hřbitov stanovených ve dnech.
„Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme, budou na
nás vzpomínat, až my budem umírat...“
Naši milí farníci, moc prosím přicházejte na mši svatou každý den, mše svaté
budou v oktávu ráno v 7:00, večer mimořádně už v 17:00, úterý - pátek(hřbitov se
zavírá v 17:00). Ve Valašské Polance je večerní v 18:00 pondělí - pátek. Každý si
udělej čas. Děkuji také všem za úpravu hrobů - míst, odkud jednou vstaneme
v oslaveném těle, zvláště za údržbu hrobů vašich pastýřů. Na jednom stojí: „Býval
jsem já pastýř váš, věnujte mi Otče náš“. I my kněží potřebujeme modlitbu, díky.
pf
Příležitost ke svátosti smíření:
Vsetín: PONDĚLÍ - PÁTEK od 6:30 a od 16:30 před mší svatou
Valašská Polanka: PONDĚLÍ – PÁTEK od 17:30 před mší svatou
Pozděchov: NEDĚLE 10:00 - 11:00, STŘEDA 16:00 - 17:00

DUŠIČKY 2014
1. 11.
2. 11.

Vsetín
7:00, 8:30, 10:00 NK

Valašská Polanka
7:45, 9:30

7:00, 8:30, 18:00
7:45, 9:30
15:00 Dušičková pobožnost 15:00 Dušičková pobožnost

Pozděchov
11:00
11:00, 11:45
Dušičková pobož.

POZVÁNKA NA SVATOHUBERTSKOU MŠI
V neděli 16. listopadu 2014 zveme na děkovnou
Svatohubertskou mši s průvodem, mimořádně
v 10:00, hlavní celebrant P. Thlic. Jan Kornek,
Lic.SL., probošt z Dubu nad Moravou. Vystoupí
Trubači VLS ČR s.p. divize Lipník nad Bečvou
a ZUŠ Potštát. Po ní posezení u zvěřinových
specialit na farní zahradě pod stanem nebo v PC.
Zakončíme tak společně Rok rodiny. Prosíme o
pomoc v sobotu v kuchyni, také s posečením
zahrady a postavením stanu.

III. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - ŘÍM 2000
Řím, 14. - 15. října 2000
Třetí světové setkání rodin s papežem se uskutečnilo v
Jubilejním roce 2000 spolu s Jubileem rodin - 15. 10. 2000
vyhlášeným papežem Janem Pavlem II. Mottem tohoto
setkání bylo „Děti, jaro rodiny a společnosti" Českou
republiku zastupovala delegace rodin ze všech diecézí.
Rodina je veliký Boží dar (myšlenky z papežské homilie
na Jubileum rodin)
Přišli jste zde nejen jako jednotlivci, ale jako rodiny.
Přišli jste do Říma ze všech částí světa a nesete s sebou
hluboké přesvědčení, že rodina je veliký Boží dar, dar primární nesoucí v sobě Jeho
požehnání. Tak to skutečně je. Od počátku stvoření spočinul na rodině žehnající
pohled Boha. Bůh stvořil muže a ženu ke svému obrazu a dal jim zvláštní úkol pro
rozvoj lidské rodiny: „...Bůh jim požehnal a
řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte
zemi...“ (Gen 1,28).
Člověk není stvořen, aby žil sám.
Nese v sobě povolání ke vztahu. Nestačí mu
však vztahy čistě funkcionální. Potřebuje
meziosobní vztahy, vnitřně hluboké,
nezištné, bohaté na sebeobětování. Mezi
nimi základní význam mají ty, které vznikají
v rodině: mezi manžely a mezi rodiči a
dětmi. Celá obrovská síť mezilidských vztahů vzniká a stéle se obnovuje na základě
vztahu, kterým muž a žena pohlížejí na sebe jako na stvořené pro sebe navzájem a
rozhodují se spojit své životy v jeden životní projekt.
Samozřejmě existují problémy. Avšak Ježíš vybavil manžele prostředky
milosti, jež postačují k překonání těžkostí. Z Jeho vůle manželství získalo pro

pokřtěné význam a moc svátostného znamení, jež upevňuje jeho vlastnosti a
privilegia. Ve svátostném manželství se totiž manželé zavazují k otevírání se a
vydávání svědectví o silné a nerozlučné lásce, kterou Kristus miluje Církev. A „toto
tajemství je velké,“ jak říká apoštol Pavel v dopise Efesským.
Děti nejsou jen „doplňkem“ manželského života, nejsou něčím „navíc“ , ale
jsou „neocenitelným darem“, jenž je vepsán do samotné struktury manželského
svazku.

ZE VZPOMÍNEK NAŠICH ÚČASTNÍKŮ
My jsme k naší smůle našli místečko na kraji, odkud nebylo ani vidět, ani
slyšet. Někteří z autobusu se vzdálili nakoupit suvenýry a já s manželem a třemi
mladými lidmi jsme se odvážně vydali navštívit svatopetrský chrám – čtvrtou
svatou bránu. Když už jsme byli blízko, policista nám sdělil, že chrám je na víkend
uzavřen a máme přijít v pondělí. V tu chvíli nás ovládla lítost i za celý autobus,
neboť Svatého Petra jsme považovali za vrchol pouti, co se týkalo svatých památek.
Dobře jsme věděli, že v pondělí již budeme někde v Rakousku. Snad Bůh
potřeboval tuto oběť a nám pěti Pán zanedlouho toto nepříjemné překvapení
stokrát vynahradil. Zjistili jsme totiž, že jsme se nějakým zázračným řízením dostali
do blízkosti křesla Svatého otce. Usedli jsme do uličky na krabice a šťastni, že jsme
tak blízko, počali jsme se modlit růženec s úmyslem „ať nás nevyhodí“. Načež
přišel pořadatel a řekl, že tam nesmíme zůstat. Opět zmateni zvláštním Božím
plánem („nejsou cesty moje jako cesty vaše a mé myšlení není jako myšlení vaše“ okamžitě mi to proběhlo hlavou), přenechali jsme tuto starost svatému Petru a
Pavlovi a ti se postarali vskutku znamenitě: Uviděli jsme bránu, kam chodili lidé;
některé pouštěli, některé ne, a tak jsme se tam vydali také. K našemu úžasu nás
pustili bez problémů na naši „zelenou vstupenku“, která platila do zadního sektoru,
a my jsme se ocitli – poslouchejte dobře - dvacet metrů od křesla Svatého Otce,
přímo pod obrazem svaté Rodiny z Nazareta zdobícího průčelí chrámu! Pořadatel
ve fraku sice nechápavě kroutil hlavou a stále mluvil něco o sektoru, nakonec však
dal pokyn a my jsme usedli na prominentní židle místo krabic. Srdce nám bušilo až
v krku, protože jsme právě prožívali zázrak. V duchu jsem Bohu děkovala za jeho
dokonalost. Svatopetrské náměstí, které jsme měli jako na dlani, začalo zanedlouho
bouřit a vítat s nadšením našeho „PAPA“, jak nazývali Italové Jana Pavla II. Naše
pětka křičela ostošest a nadšeně mávala českou vlaječkou. Nejednomu z nás se
blýskla v oku slza. Kolik bude ještě takových setkání? V srdci jsem myslela na
všechny české rodiny a taky na naše spolucestující, tlačících se někde na konci té
obrovské lidové masy. Večer byl nádherný. Viděli jsme rodiny z celého světa
objímající se s papežem, který jim žehnal a bral na klín jejich děti. Přála jsem si být
na jejich místě. Cítila jsem, že manželství je svatá věc, Bohem chtěná a plánovaná a
děti že jsou velikým požehnáním pro rodiče. Dnešní svět, to hlásá právě naopak.
Tento večer, zvláště pak projev Svatého otce, popřel tuto lež a povzbudil nás k další
spolupráci s Bohem. S našimi milými poutníky jsme se na konci programu setkali

také záhadně. Během deseti minut jsme doslova propluli až k cíli. Díky, Petře a
Pavle! V neděli nám pršelo. Při mši svaté jsme promokli a skoro nic jsme neviděli,
ani neslyšeli, jen jsme cítili, že jsme přítomni společné bohoslužbě a sňatku několika
mladých párů z pěti světových kontinentů.

SYNODA BISKUPŮ O RODINĚ

Arcibiskup Jan Graubner ve svém příspěvku, předneseném včera 7. října 2014 řekl:
„Zdá se mi, že církev dostatečně nerozvíjí mystagogické katecheze (uvedení do tajemství).
Více či méně úspěšně připravujeme věřící na přijetí svátostí, ale málokdy pokračujeme v
učení žít ze svátostí. Mnoho lidí vstupuje do manželství, aniž by rozvinulo praktický život s
Bohem jak v rozměru individuálním, tak ve společném životě manželů,“ prohlásil na toto
téma arcibiskup Graubner a dodal: „Dokud se manželé nenadchnou pro ideál, budeme
řešit důsledky manželských havárií.“ Lidé podle něj musí objevit to, že je Bůh miluje,
protože jedině tak budou sami schopni milovat, předávat lásku a odmítat vše, co ji
ničí. „Lidské síly na budování šťastné rodiny nestačí. Je třeba umět využít Boží sílu, která se
nabízí ve svátosti,“ řekl olomoucký arcibiskup a dodal: „Když se rodina naučí žít s
Bohem, hovořit s ním v modlitbě, naslouchat jeho slovu a uvádět je do života, stává se
svědkem obdivuhodných Božích skutků.“ Společný duchovní život podle něj sice
manžele nezbavuje křížů, ale pomáhá jim objevit cenu lásky, která se neleká ani
oběti. „Mladí touží po krásném manželství, ale mnozí mají tak veliký strach, že to ani
nezkusí, nebo to opravdu pokazí, protože jim nikdo neukázal cestu,“ připomenul také
olomoucký arcibiskup a dodal: „Když naučíme mládež žít duchovní život společně,
budou hledat partnery, s nimiž by mohli jít ještě do větší hloubky v manželství.“ Velkým
úkolem je proto podle něj změna ve formaci budoucích kněží a katechetů,
budovatelů církevního společenství. Ti podle něj nemohou být vychováváni dosud
rozšířeným individualismem. „Sami potřebují zkušenost hlubokého prožívání víry v
RaVa
živém společenství církve,“ uzavřel své vystoupení delegát ČBK.

LIST ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
O POMOCI TRPÍCÍM KŘESŤANŮM
Drazí bratři a sestry,
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě,
v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, Středoafrické
republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech
trpí lidé ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na
celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je
každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než
pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy
založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak
islámském.
Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny.
Nemůžeme být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl
upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás
upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li
být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské
svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako
národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky
s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a
mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať
nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani
když to bude znamenat omezení našich obchodů a od
každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro
naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu
s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.
Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za
pronásledované křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste
se zapojili do dne postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na
Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se
účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den
v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.
Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i
našimi dary. Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku
na pomoc lidem v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost. U nás
bude sbírka v neděli 2. listopadu 2014, na Památku všech věrných zemřelých.
Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho
jménu společně prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.
Děkuji všem, kteří se zapojí, a všem žehnám

ZÁJEZD PRO MANŽELE
do MILOTIC na Slovácko
sobotu 15. listopadu 2014,
odjezd ze Vsetína ve 12:00,
z Polanky ve 12:20,
z Pozděchova ve 12:40
program návštěva Milotického
zámku, mše sv. v kostele Všech
svatých, vyhlídka z věže, posezení ve vinném sklepě, návrat cca 23: 00.

OPRAVY V NAŠICH FARNOSTECH
VSETÍN - konečně se v tomto týdnu začalo s odvodněním a úpravou
předkostelí. Fma Chovanec z Valašských Příkaz odstranila anglické betonové
dvorky, položila kanalizaci do 1,5m pod současnou úroveň. Příští týden dojde ke
snížení terénu a příprava pod kostkovou dlažbu. Fma Lars M+K z Krhové pak
doplní pískovcové desky a instaluje nové dveře. Po odkopání terénu byly objeveny
původní vrstvy, původní pískovcové ostění na sloupech, tak jak je vidět v chodbě
nebo v kostele. Obnaženy byly také 4 samosvorné spínače - kotvy z roku 1958, které
spojují obvodové zdi a budou zabetonovány a zapracovány do nové dlažby.
Předkostelí bylo postupně naváženo do současné výšky. Celkem na dotacích z MK
a Zlínského kraje jsme obdrželi 376.800Kč. Na odvodnění, snížení a přeložení
dlažby, bez kterého by nebylo možná udělat 1. etapu, bylo nutné si půjčit od AO
1,000.000Kč. Cena je 974.534Kč. Půjčku bude třeba vrátit, proto se obracím na
potenciální sponzory, zvlášť na konci roku, jak to komu vychází finančně, o
finanční dar. Od fyzických osob na potvrzení daru pro odpočet daně z příjmu.
Ve farní kronice stojí:
„V roce 1940 bylo nově vydlážděno prostranství před kostelem. Zásluhou předsedy
kostelního výboru pana Rudolfa Jakeše, správce okresních silnic, dostal kostelní výbor od
úřadu na ten účel subvenci 40.000K a Městský úřad v rámci úpravy celého Horního náměstí
provedl dláždění.“
VALAŠSKÁ POLANKA - fara je kompletně opravená podle podle projektu
fmy Tespora, nyní vyhovuje energetickému auditu. Čekáme na příspěvek z OPMŽP
na částečné krytí nákladů. V uplynulém týdnu byla vymalovaná základním
odstínem. Díky lužňanským farníkům za výmalbu. Zbývá na fakturách zaplatit
301.215Kč.
POZDĚCHOV - u fary byla od základů postavená nová veranda. Bylo na
materiálu proinvestováno 18.053Kč. Zbourání stávající, vykopání základů,
zašalování, vybetonování, postavení zdí a věnce bylo zhotoveno farníky svépomocí,
velké díky, zvláště panu Žákovi. V ochotě pomoci jsou pozděchovští příkladem.
Z kraje října proběhlo ve Zlíně setkání zástupců ERF s otcem arcibiskupem
Janem, kde hovořil o financování církve a hospodaření farností. Jen jednu
myšlenku: „Kdyby si farnosti nechaly všechno dělat přes firmy a agentury, tak by
pf
skrachovaly“. Připoměl, že bez dobrovolníků to nepůjde.

PODĚKOVÁNÍ SVATÉ ANEŽCE 1989 - 2014
V sobotu 15. listopadu 2014 se od
10:30 koná v katedrále sv. Víta, mše
svatá, během níž budou lidé
děkovat za 25 let svobody.
Bohoslužbu bude sloužit
Mons. Pietro kardinál Parolin,
vatikánský státní sekretář, který do
Prahy přijíždí na pozvání
Mons. Dominika kardinála Duky.
Předprogram slova a písní o svaté
Anežce začíná ve Svatovítské
katedrále
v 10:00.
Od
12:00
následuje přátelské setkání na
Hradčanském náměstí, kde bude
připomenuta atmosféra listopadu
1989.

ANEŽKA ČESKÁ PO
25 LETECH
V Arcidiecézi olomoucké se
přihlásilo asi 2.700 věřících k pouti
do Říma na svatořečení bl. Anežky
České. Mohlo však jet jen 300 osob, z děkanátu Vsetín 24 - ze Vsetína 4. Po zralé
úvaze jsem přihlášku nabídl manželům Bečičkovým, kteří se s námi rádi podělí o
dojmy z pouti, dále paní Mathesové, která se jako první přihlásila na arcibiskupství
a pak slečně Jarce Mikulíkové, která se jediná přihlásila z mladých. Dalších několik
zájemců uspokojil o. Cyril Vrbík z dubské farnosti. V neděli 5. listopadu jsme četli
„Pastýřský list ke svatořečení bl. Anežky Přemyslovy“. Ve čtvrtek 9. listopadu
byla večerní mše svatá obětována za „římské poutníky z farnosti“. V neděli 12.
listopadu 1989 za účasti velikého množství poutníků z naší republiky v Římě byla
povýšena ke cti oltáře bl. Anežka Česká. Tak Svatý otec Jan Pavel II. skutkem
naplnil touhu, přání a úsilí mnoha velikých synů a dcer české církve, zesnulého
Josefa kardinála Berana a Františka kardinála Tomáška a mnoha dalších.
Kanonizační bohoslužbu přenášela Československá televize, takže alespoň jejím
prostřednictvím jsem mohli „být při tom“. V poledne vyzváněly zvony na všech
katolických kostelích ke cti nové světice, u nás po večerní mši svaté jsme zazpívali
Ambrosiánský chvalozpěv za tuto velikou milost Boží. O této neděli jsme oznámil,
že mě otec biskup František Vaňák jmenoval generálním vikářem Arcidiecéze
olomoucké. Následující neděli 19. listopadu jsem oznámil: „Dnem 17. listopadu,
kdy došlo ke krvavému a brutálnímu zákroku policie – VB a StB proti pokojné
demonstraci studentů na Národní třídě v Praze, přetekl pohár trpělivosti 40 let
utlačovaného národa zrůdnou vládnoucí stranou komunistů. Postupně dochází

k závažným změnám ve společnosti, která zásadním způsobem signalizují
začátek snů o svobodě všech lidí.“ Doporučil jsem svým farníkům, aby ve vlastním
zájmu bedlivě sledovali vývoj událostí a všestranně podporovali především
modlitbou svatého růžence, adorací, klaněním a pokáním všechny ty představitele
státní moci, kteří jednáním s vládou komunistů usilují o to, aby vláda totalitní byla
nahrazena vládou demokratickou. Jednoznačně jsme podpořili prohlášení
Františka kardinála Tomáška. Náš ndp. o. biskup František Vaňák tlumočil
stanovisko věřících arcidiecéze na svém vystoupení 24. listopadu 1989 na Velkém
náměstí v Olomouci. Na Vsetíně se každý den konalo shromáždění občanů na
Náměstí osvobození organizovaná OF. V pondělí 27. listopadu 1989 na něm
vystoupili mluvčí církevních a náboženských organizací ze Vsetína. A začal nový
církevní rok. O 1. adventní neděli 3. prosince 1989 se odpoledne konalo setkání
s účastníky pouti do Říma na svatořečení. Pan Dr. Bečička svým poutavým
vyprávěním uvedl všechny přítomné do času neděle 12 listopadu tak sugestivně že
bylo možno zcela zřetelně pociťovat neopakovatelné slavnosti ovzduší velechrámu
sv. Petra a přítomnost Svatého otce.
Z farní kroniky

SLOVA KARDINÁLA DUKY K 25. VÝROČÍ SVOBODY
Přestože se na 25. výročí návratu
svobody a suverenity do naší vlasti, které si
budeme v listopadu připomínat, dívají někteří
lidé s určitými rozpaky, já patřím k těm, kdo za
tento dějinný okamžik neustále děkují Bohu a
všem, kdo se před totalitou nesehnuli. Po
komunistickém puči v roce 1948 mnozí
prorokovali komunismu jeden, maximálně dva
roky. Přesto se ani po měnové reformě v roce
1953, která nebyla ničím jiným než státním
bankrotem
zapříčiněným
politickým
i
hospodářským diletantismem, ani po řadě
stávek a nepokojů komunismus nezhroutil.
Jako každý jiný totalitní režim totiž věnoval
veškeré úsilí holdování svým idolům, které
mělo svádět masy obyvatelstva k neustálému
nadšení. Tak frenetických oslav se nedostalo
ani mužům 17. listopadu ani sv. Anežce České
kanonizované roku 1989.
Byla to opravdová víra, co spojovalo Jana Pavla II., Ronalda Reagana a
Margaret Thatcherovou, tedy jakýsi duchovní a politický motor demokratizace ve
světě a zároveň opora pro nesehnuté, kteří nepodlehli totalitním lžím. Společný
zápas o svobodu nakonec vyústil v to, že u nás téměř milión občanů, věřících i
sympatizujících, mohl přivítat na Letenské pláni polského papeže Jana Pavla II.

Nepochybuji o tom, že to byl zázrak, že to byl dar svobody, za který vděčíme Bohu
a přímluvě sv. Anežky, o které pověst vyprávěla, že její svatořečení bude
znamenat návrat dobra do naší vlasti.
Jedinečné setkání křesťanské mládeže pořádané v roce 1990 komunitou Taizé, kdy
mohlo naše hlavní město uvítat desetitisíce ideologií nepokřivených mladých lidí,
bylo radostným potvrzením, že Evropa znovu začíná hovořit společnou řečí, že má
jedno srdce a jednu duši. Letošní setkání mládeže organizované po čtvrtstoletí opět
v Praze je příslibem do budoucna, že Evropa i dnes, kdy čelí novým
nebezpečenstvím, zůstane jednotná. Zajisté, že duch tohoto setkání bude jiný, ale
věřím, že se neztratí vědomí odpovědnosti za dar svobody.
Můžeme se připojit ke slovům, která nám zanechal Václav Havel: „Milá Anežko,
děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu 1989.
Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat…“
kardinál Dominik Duka OP, pražský arcibiskup

VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
Svatořečení Anežky Přemyslovny - jak je to dlouho? 25 let, čtvrt století, polovina
mého života … Této jedinečné pouti jsem se zúčastnila spolu s dalšími stovkami
poutníků z Československa. Z olomoucké arcidiecéze byl vypraven vlak – to byla ta
první možnost, kterou komunistické orgány povolily.
Vlak vyjíždí z Olomouce, na nádraží panuje velký ruch a napětí – co nás čeká?
Do Říma přijíždíme ráno, čekají na nás autobusy, prohlídky památek. Kde
jsme v jednotlivé dny byli a co jsme viděli, si už nepamatuji. Vím, že ten první den
před večerem byla česká mše sv. u sv. Klimenta, ale na tu jsme bohužel nešli.
Průvodci nám řekli, že kostel je malý a nevešli bychom se tam. Co dělat? V malé
skupince se vydáváme na vlastní pěst pěšky do ulic města, které naprosto neznáme.
Pořizujeme si mapu, hledáme, ale jsme opravdu daleko od kostela sv. Klimenta, tak
se nakonec vracíme zpět do hotelu. Škoda. Ale co, to nejdůležitější nás čeká zítra.
Neděle 12. listopadu 1989 – den svatořečení. Spolu s naší Anežkou je
svatořečen Polák bratr Albert Adam Chmielowski. Organizátoři z římské kurie se
prý báli, že když bude Anežka Česká svatořečena sama, bude bazilika sv. Petra
prázdná, protože lidé z komunistického Československa se na svatořečení
nedostanou. Nakonec nás tam je asi 10.000.
Poprvé a asi naposledy mám oblečený valašský kroj, který jsem si pro tuto
příležitost půjčila. A má to svou výhodu – krojovaní jsou vpředu v příčné lodi vlevo
od hlavního papežského oltáře. Chvíli před tím, než papež Jan Pavel II. začíná číst
životopisy nových světců, jsem se dostala dopředu, na hranici hlavní a příčné lodi
(v těch místech, kde jsem klečela, jsou schody do krypty). Tak blízko svatého otce
jsem se pak už nikdy při papežské mši sv. nedostala. Pak slyšíme ta slova - Anežka
je prohlášena svatou – a následuje velký potlesk, radost i slzy v očích.

Po mši sv. sami procházíme okolní uličky a potkáváme spousty známých jako bychom byli doma. Dokonce se setkávám i s polským knězem, se kterým jsem
se v létě toho roku seznámila na pouti do Čenstochové. Je tu plno skupinek krajanů,
zdravíme se s nimi a navzájem se oťukáváme - odkud jsme, kdy z naší vlasti odešli,
jak to u nás vypadá, kdeže je ten Vsetín, co je to za kroj a co to mám obuté na
nohách. Trochu nejistoty z jejich strany, ale ubezpečuji je, že krpce patří opravdu jen
ke kroji, jinak nosíme boty.
Pondělí 13. listopadu – audience u svatého otce Jana Pavla II. v aule Pavla VI.
Aula je plná, rychle přemýšlíme, kde je lepší místo – vpředu (třeba ve 30. řadě) nebo
u mantinelu? Ještě to neznáme. Z tohoto setkání si pamatuji myšlenku Tomáše
Halíka (tehdy pro mě naprosto neznámého), že až bude Anežka Česká svatořečena,
bude v Čechách dobře. Tehdy jsem to slyšela poprvé. Další vzpomínka – obrovská
radost z příchodu pana kardinála
Františka Tomáška a svatého otce Jana
Pavla II. Skandování: Ať žije papež! A
jeho odpověď: Vždyť žiju. Když
potom papež odchází, stojíme na
židličkách už skoro všichni.
Pak nás někdo z poutníků posílá
na Velehrad (ten v Římě) – prý se tam
rozdávají knížky. To si nemůžeme
nechat ujít! Necháme si vysvětlit cestu
a opravdu – je nás tam plno a
dostáváme české náboženské knihy.
Životopis dona Boska, Františkánské
prameny, Svatý Norbert, omalovánky
pro děti. To je radosti. U nás něco
takového v té době nebylo.
Poslední setkání s poutníky je
při mši sv. v bazilice sv. Pavla za
hradbami. Po mši ještě potkávám
svého bratra, který se nakonec na
svatořečení dostal autobusem s o.
Cyrilem Vrbíkem.
Cesta
domů.
Blížíme
se
k hranicím a trochu (nebo dost?) nás
obchází strach – co když nás budou
prohledávat? Jedeme přece ze západu,
vracíme se za železnou oponu. Co
když najdou ty knihy? Modlitba – a
Pán se stará. Prohlídky se nekonají..
Bohu díky.
Tolik radosti, obdarování během
této pouti. A další „zázrak“ čeká
doma. Po návratu, když jdu přijdu na večerní mši sv., mi několik lidí říká:

„V neděli, když jsi byla v Římě, se hlásilo, že v Olomouci bude začínat katechetický
kurz. Hned jsem si řekla, že to je pro tebe, že se musíš přihlásit!“ Bylo to i pro mě.
Díky, svatá Anežko Česká!
A to vše bylo těsně před 17. listopadem 1989.
JM
Zbývá 633 dní.

31. SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE
KRAKOV 2016
K mým nádherným kněžským okamžikům
bezpochyby patřilo doprovázení mladých na
setkání s papežem – SDM, ať už se sv. Janem
Pavlem, Benediktem nebo Františkem. Od Evropského setkání v Loretu(1995 - 12
mladých), Paříž (1997 - 15), Řím(2000 - 35), Toronto(2002 - 10), Kolín(2005 - 24),
Sydney( 2008 - 4), Madrid (2010 - 17) a Rio de Janeiro (2013 - 5). Pro mnohé mladé to
bylo nedostupné, zvlášť do těch nejvzdálenějších destinací. Pokud to bylo v mých
možnostech, tak jsem se jim
snažil pomoci a řeknu
upřímně, někdy to bylo velmi
náročné.... Vždy jsem se snažil
vzít někoho, kdo pro farnost
nějak
pracoval,
ať
už
s ministranty nebo ve schole,
či s mládeží. Ale také např.
soutěž, kde si mladí museli
zajistit některé publikace
s projevy papežů k mládeži. A
kdo vyhrál, tak první cena
byla úhrada Sydney2008,
Kolín2005 atd., druhá pak
50% příspěvek na cestu...
Mladí byli rádi a vděční... Pokud naše mládež, ze současných 3 farností je jen
trochu podobná jako ta v mých, mě velmi drahých bývalých 6, tak věřím, že se
zapojí. Tímto vyhlašuji soutěž „66OTÁZEKDOKRAKOVA“ od prosincových
FALI15 do FALI16/12. Zatím si zajistěte publikaci od Paulínek „Kristus vás
miluje“, případně Youcat. Odpovědi bude třeba zasílat na favsetin@ado.cz vždy do
20 v následujícího měsíce.
Těším se na Krakov16 a TY?

pf

CHARITA VSETÍN
DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY
♦ Pondělí 10.11.:
Kondiční cvičení
♦ Úterý 11.11.:
VERNISÁŽ obrázků dětí MŠ
Trávníky
téma: Šelmy, šelmy, šelmičky
začátek od 15:00 hod.
♦ Středa 12.11.:
Společná návštěva výstavy
♦ Čtvrtek 13.11.:
Trénink paměti -hlavolamy
♦ Pátek 14.11.:
Tvoření – výroba přáníček
♦ Pondělí 17.11.:
STÁTNÍ SVÁTEK – ZAVŘENO
♦ Úterý 18.11.:
Povídání o Bolívii-s P.Richardem
Cenkerem
♦ Středa 19.11.:
Výroba voňavého mýdla I.
♦ Čtvrtek 20.11.:
Trénujeme paměť
♦ Pátek 21.11.:
Výroba voňavého mýdla II.

CHARITA VSETÍN
DENNÍ STACIONÁŘ PRO
SENIORY
♦ Pátek 24.10.:
Malování a poznávání podzimních
plodů
♦ Pondělí 27.10.:
Cvičíme s míči
♦ Úterý 28.10.:
Státní svátek-ZAVŘENO
♦ Středa 29.10.:
Tvoření papírových podtácků II.
♦ Čtvrtek 30.10.:
Biblická hodina –s p.Radkou
Včelnou,
ČCE Jasenná
♦ Pátek 31.10.:
Tvoření jmenovek na dárky II.
♦ Pondělí 3.11.:
Kondiční cvičení
♦ Úterý 4.11.:
Jiří Sovák -,,Tak trochu jinak“+ film
♦ Středa 5.11.:
Koláž – šelmy
♦ Čtvrtek 6.11.:
Trénink paměti -jazykolamy
♦ Pátek 7.11.:
Pedikúra

Začátky aktivit jsou v 9:00 hodin.
Denní stacionář pro seniory je otevřen v pracovní dny
od 7:00 – 15:30 hodin
Kontakt: Bc. Jitka Palová
Tel.: 571 448 026, 737 636 926
www.vsetin.caritas.cz

SLAVNOSTNÍ MŠE A SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
VSETÍNSKÉ CHARITY
U příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitního díla, se dne
25. září 2014 uskutečnila ve vsetínském kostele Nanebevzetí Panny Marie
slavnostní mše za všechny zaměstnance,
dobrodince i uživatele charitních služeb,
kterou celebroval P. František Král,
vsetínský děkan. Pozvání k účasti přijal
také pan Bronislav Czudek, farář
Dolního sboru Českobratrské církve
evangelické. Pan děkan Král připomněl v
homilii významné události ze života sv.
Vincence a jeho stále aktuální odkaz pro
dnešní dobu a zdůraznil důležitost
Charity jako organizace pomáhající
lidem v nouzi u nás i ve světě.
Na závěr pozdravila přítomné paní ředitelka Věra Dulavová, která všem
zaměstnancům poděkovala za jejich obětavou práci a dobrodincům za veškerou
podporu naší činnosti.
Po skončení bohoslužby se za účasti paní ředitelky a otce děkana konalo
v přilehlém pastoračním centru setkání zaměstnanců naší Charity.
MK

CHARITNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
V návaznosti na dobrou
tradici uplynulých let, jsme se i
letos v Charitě Vsetín rozhodli
uspořádat pouť na
Svatý
Hostýn. V letošním roce připadl
termín naší pouti 23. září 2014 na
svátek sv. Pia z Pietrelciny,
známého františkánského kněze
a
vyhlášeného
zpovědníka
uplynulého století. Jsme moc
rádi, že ani chladné počasí
neodradilo poutníky od účasti a
dva přistavené autobusy se naplnily do posledního místečka. Během cesty jsme si
kromě společné modlitby připomněli několik zajímavých skutečností ze životopisu
sv. Pia a než jsme se nadáli, za zpěvu známé mariánské písně „Nastokrát buď
pozdravena“ už oba autobusy stoupaly na vrchol posvátné hory.
Ve čtvrt na deset jsme se všichni sešli v hojně zaplněné bazilice ke mši svaté,
kterou koncelebroval P. František Hanáček, děkan u sv. Mořice v Olomouci,

společně s naším kaplanem P. Antonínem Fialou. Po mši nás v příjemně vytopené
kapli sv. Josefa čekala křížová cesta matek, kterou připravil a vedl P. Antonín. Po
jejím skončení využila většina poutníků možnost občerstvení a doplnění fyzických
sil v restauracích dvou přilehlých poutních domů. Malá skupinka ještě navštívila
s P. Antonínem místní hřbitůvek, kde zapálila svíčku a pomodlila se u hrobu
ThDr. Františka Vaňáka, bývalého olomouckého arcibiskupa.
V jednu hodinu po poledni nás čekalo závěrečné požehnání v bazilice a poté
už nezbývalo než se s Pannou Marií Svatohostýnskou rozloučit s příslibem, že dáli Pán, určitě opět za rok na toto milostiplné místo zavítáme.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří s organizací celé pouti i při
jejím průběhu obětavě pomáhali, panu řidiči Janu Kašparovi a jeho manželce za
bezpečnou, bezproblémovou jízdu a také Panně Marii a sv. otci Piovi za přímluvu,
že vše dobře dopadlo a všichni jsme se ve zdraví, duchovně občerstveni vrátili do
svých domovů.
MK

CENTRUM PRO RODINU SPOLU

POZVÁNKY
Ve úterý 11. listopadu 2014 bude ve Vsetíně v
BROUČKÁRNĚ 16:00 ( na faře v Polance v 18:00
1. katecheze pro rodiče a prvokomunikanty, nutná
účast jednoho z rodičů(možno i obou) Vezměte
tužku, gumu, dýnko, nůžky a malý nožík. Děti
s rodiči čeká krásné předadventní tvoření,
společenství a především katecheze „O světle“ ,
kterým se mají stát i naši prvokomunikanti.

KŘÍŽ MLADÝCH
"Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky
Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte
všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a
zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása," řekl sv.
Jan Pavel, když ho v roce 1984 daroval
mladým. V roce 2002 v prosinci byl HOSTEM
v Uherském Brodě. Můžeš se ho dotknou, před
ním adorovat.... na Arše 5. - 7. prosince nebo.....

PRAHA - TAIZÉ
Milí mladí přátelé! S radostí vás zvu na mezinárodní
setkání mladých křesťanů, které připravuje komunita
Taizé v České republice v Praze, v městě, které leží
ve středu Evropy a které je od počátku našich dějin
duchovním i kulturním centrem nejenom naší vlasti,
ale celé střední Evropy.
Uvítá vás monumentální panoráma Pražského
hradu s katedrálou sv. Víta, řada chrámů a kostelů
křesťanských církví, které v Praze působí a hlásají
evangelium. Těší se na vás také vaši bratři a sestry křesťanských církví a doufají, že
prožijete přelom let 2014 - 2015 v naší matce měst, Praze.
Těšíme se na vás, vezměte sebou své přátele, a dá-li Bůh, na viděnou!

„FARNÍ KRONIKY 2014“
Do našich farních společenství jsme přijali:
Natálie Blažková, *14. 08. 2014 (Valašská Polanka)
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili:
MuDr. Danica Hromadová, r. Mravíková, 60 let, † 12. 10. 2014 (Vsetín)
Marie Kusmičová, r. Lavičková, 91 let, † 13. 10. 2014 (Vsetín)

