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BUĎ ODPOČINKU ČEST! 

                  V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání. Lenošení 
je něco zcela jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí odpočívat. Není pravda, že 
lidé dnes nemají dostatek volného času, jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, 
aby jim volný čas vybyl. 
                  Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workholismus, což je návyk na práci, 
podobně jako bývá návyk na alkohol. A tak jako alkoholik, když nepije, má 
abstinenční příznaky, tak workholik, když chvilku nepracuje, začne být neklidný, 
nervózní, roztěkaný. Říká si: „Já nic nedělám, jen sedím, měl bych už zase něco dělat, 
to je jinak hrozná ztráta času…“ Odpočinek je ale také činnost. Odpočívám - li, 
konám odpočinek – a on mne uschopňuje k další práci. Je potřeba si osvojit pojem 
„dělat odpočinek“. 
                  Existuje jedna povídka o moudrém rybáři: 
Majitel obrovské továrny na zpracování ryb 
šel po mořském břehu a viděl vytaženou lodičku, 
vedle které ležel a odpočíval rybář. „Proč 
nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty 
tady lenošíš.“ Rybář mu odpověděl: „Dneska už 
mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl je plné.“ „Tak proč nelovíš dál, když 
je tak úrodný den?“ říká průmyslník. „Já už nepotřebuji, když mám naloveno. Proč 
bych měl lovit dál?“  
                    „Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě víc, ryby pak 
prodáš a koupíš si dvě loďky.“ „A co bych dělal s dvěma loďkami?“ diví se rybář. 
„Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis mohl zaplatit jednoho zaměstnance a už byste 
lovili dva na dvou loďkách.“ „A proč bych to dělal? Ptal se dál rybář. 
                    „Proč, proč? Protože byste nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by 
sis koupit motorový člun. T ním bys nalovil pětkrát tolik ryb prodal je do mé továrny, 
já bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva motorové čluny a najmout si čtyři 
rybáře na práci.“ „A proč bych to dělal?“ řekl nechápavě rybář. 



„Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už bys nemusel pracovat, oni by pracovali 
na tebe a ty by sis mohl lehnout na břeh a odpočívat.“ 
„A co myslíš, že právě teď dělám?“ Z knihy Do výšky volím pád, od Maxe Kašparů. 
 

ROK RODINY - HISTORIE SVĚTOVÝCH SETKÁNÍ RODIN 
Světová setkání vyjadřují touhu svatého Otce být blízko                            
všem rodinám světa a žít s nimi takto v trvalém dialogu.  
I. Světové setkání papeže s rodinami se uskutečnilo v roce 1994 v 
Římě. V tomto roce papež Jan Pavel II. napsal dnes již známý a 
rozšířený Dopis rodinám(je obsáhlý asi 16 str.). Paralelně byl rok 
1994 vyhlášen OSN Mezinárodním rokem rodiny. Tohoto 
světového setkání rodin v roce 1994 se zúčastnily desítky tisíc 

poutníků z více než 110 zemí světa. Setkaly se na Náměstí sv. Petra k velké slavnosti s 
náměstkem Kristovým. Tématem tohoto setkání bylo: „Rodina, srdce civilizace 
lásky“. Během homilie při slavení Eucharistie Svatý otec odevzdal rodinám Credo 
manželství, rodiny a života. V tomto roce se také obrátil k dětem celého světa v 
Dopise k dětem (13. prosince  1994).     

Pátek 29. srpna 2014 

18:00 

mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře  
doprovází sbor Svatopluk 
následuje Nikodémova noc (adorace, svátost smíření, 
duchovní rozhovory) 

19:00 
koncert na nádvoří zámku – hudební skupina 
Profesionálové 

Sobota 30. srpna 2014 

9:30 ranní duchovní slovo P. Vojtěcha Kodeta, OCarm. 

10:30 
pontifikální mše svatá 
hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP 

12:00 

program na pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě: 
Hudební kolotoč -Petr Bende a Pavel Helán - Divadlo 
Koráb -  Princezna na hrášku 
houslový koncert - Duo Lyriko - Magdalena a Štěpán 
Graffovi 
biblická zahrada - výtvarné dílničky- lukostřelba - 
program pro mládež - skákací hrad 
přednášky – komentovaná prohlídka baziliky – adorace  

15:30 zakončení poutě, závěrečná modlitba, požehnání 

16:00 procesí do poutního kostela na Zelené hoře 



„Drahé rodiny, přicházím k prahům vašich domů, abych k 
vám promluvil o události, která – jak je známo – proběhne 
ve Vatikánu letos v říjnu. Jde o mimořádné generální 
zasedání Biskupského synodu, svolané k diskusi na téma 
„Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“. 
Církev je dnes povolána hlásat Evangelium a čelit novým 
naléhavým pastoračním úkolům, které se týkají rodiny. 
Toto důležité setkání se dotýká celého Božího lidu: 
biskupů, kněží, zasvěcených osob a věřících laiků místních 
církví na celém světě, kteří se aktivně podílejí na jeho 
přípravě konkrétními návrhy a nezbytnou podporou v 
modlitbě. Tato modlitební podpora je víc než kdy jindy 

nezbytná a významná zejména z vaší strany, drahé rodiny. Synodální shromáždění je 
totiž věnováno zvláště vám, vašemu povolání a poslání v církvi a ve společnosti, 
problémům manželství, rodinného života, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. 
Prosím vás proto o intenzívní modlitbu k Duchu svatému, aby osvítil synodní otce a 
vedl je v jejich náročném zadání. Jak víte, po tomto mimořádném zasedání synodu 
bude za rok následovat řádné synodní shromáždění, které bude dále rozvíjet téma 
rodiny. V září 2015 proběhne v tomto kontextu také Světové setkání rodin ve 
Philadephii. Modleme se proto společně za to, aby církev skrze tyto události 
podstoupila skutečnou cestu rozlišování a přijala vhodné pastorační prostředky, 
které pomohou rodinám vyrovnat se s aktuálními problémy ve světle a síle 
vycházejícími z evangelia. 
            Píši vám tento dopis v den, kdy slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. 
Evangelista Lukáš vypráví, že P. Maria a sv. Josef přinesli dítě do chrámu, jak žádal 
Mojžíšův zákon, aby je obětovali Pánu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni 
Duchem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do 
náručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ spásu. Anna, navzdory 
pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti. Je to krásný 
obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které shromáždil Ježíš. Ježíš skutečně 
přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která 
přemáhá každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek. Na své rodinné 
cestě sdílíte mnoho krásných chvil, společné jídlo, odpočinek, domácí práce, zábavu, 
modlitbu, cesty a pouti, projevy solidarity... Nicméně schází-li láska, chybí také 
radost. A autentickou radost nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, jež osvěcuje naši 
cestu, dává nám Chléb života, jenž nás posiluje na každodenní lopotě naší cesty. 
           Drahé rodiny, vaše modlitba za Biskupský synod bude vzácným pokladem, 
který obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás, abyste se modlily také za mne, abych 
mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Kéž vás všechny neustále doprovází a 
ochraňuje P. Maria a sv. Josef a pomohou vám kráčet v jednotě lásky a vzájemné 
službě. Ze srdce vyprošuji každé rodině požehnání našeho Pána.“  
Ve Vatikánu, 2. února 2014 Ve svátek Uvedení Páně do chrámu  
 

 
 



ARCIDIECÉZENÍ POUŤ RODIN A PEDAGOGŮ V RÁMCI ROKU 

RODINY NA SVATÝ HOSTÝN V SOBOTU 30. SRPNA 2014 
8.00 – Pěší putovávání z Bystřice pod Hostýnem 
10.00 – Poutní mše sv. na venkovním podiu. Arcibiskup 
Jan Graubner, doprovází  Paprsky 
Program pro pedagogy: 
11.30 – Přednáška „Eucharistie v životě učitele“, Jan 
Graubner 
14.00 – Cesta světla 
Program pro rodiny: 
13.00 – Přednáška „O vděčnosti“,  Františka Böhmová 
13.00 – 15.00 – „Cesta pro manžele“, připravují děkanátní 
centra pro rodinu     
15.30 – Slavnostní požehnání v bazilice 
16.00 – 17.00 – Koncert hudební skupiny „Paprsky“  

 
MODLITBA 

 
Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, 

Otče, který jsi Láska a Život, učiň, 
aby se každá lidská rodina na zemi stala 

skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy 
a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, 

skutečným chrámem života a lásky 
pro generace, které se neustále obnovují. 

Učiň, aby tvá milost vedla myšlenky i skutky 
manželů 

k dobru jejich rodin i všech rodin na celém světě. 
Učiň, aby mladé generace nalezly v rodině 

silnou podporu pro své lidství 
a růst v pravdě a lásce. 

Učiň, aby láska, posílená milostí svátosti manželství, 
byla silnější než každá slabost a každá krize, 

kterými někdy naše rodiny procházejí. 
A konečně, na přímluvu Svaté rodiny z Nazareta dej, 

aby církev v rodině a prostřednictvím rodiny 
mohla plodně naplnit své poslání uprostřed všech 

národů země. 
Skrze Krista, našeho Pána, 

který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. 
Amen. 

                                                                  Sv. Jan Pavel  
 
 



 



 

 
 
 

 
Klasický a velmi pohodový poutní zájezd po mariánských poutních místech. Dostatek času věnujeme 

pobytu v Lurdách, ale i další místa nás mohou oslovit, jako je La Salette, Ars, Paray le Monial, Cluny nebo Taize. 
Vždy nás doprovází kněz, jenž nás vede skrze Marii ke Kristu. Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás! 
 
Program zájezdu: 
1. den: odjezd ve 13.00 hod. ze Vsetína, dále Polanka, Pozděchov, Zlín, Brno. Dále cesta přes Rakousko do 
Švýcarska přes Zürich, Bern, Lausanne do Ženevy. Noční jízda pouze s hygienickými a bezpečnostními zastávkami. 
2. den: ranní příjezd do Ženevy - celodenní prohlídka. Mše svatá v kostele P. Marie, katedrála sv. Petra, Památník 
reformace, radnice, jízda po jezeře (10 CHF). Odpoledne odjezd na ubytování do Francie, 3 lůžkové pokoje v hotelu 
Formule 1 ve Villefranche. 
3. den: snídaně z vlastních zásob. Ars - sv. Jan Maria Vianney, mše svatá, Taizé - společná polední modlitba, cesta 
do Cluny - kdysi slavné benediktinské opatství, Paray le Monial - místo zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
sv. Markétě M. Alacoque, Nevers - místo posledního odpočinku sv. Bernardety. Nocleh v hotelu F1 Nevers. 
4. den: snídaně v hotelu. V 7.30 hod. celodenní jízda do Lurd , mše svatá. Ubytování, odpočinek, večeře a účast na 
večerním světelném průvodě. Nocleh v hotelu ve 2 lůžkových, dle potřeby i 3 lůžkových pokojích. 
5. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech - navštívíme mlýn Boly, kde se sv. Bernardeta narodila, 
bývalé vězení Cachot, kde rodina Soubirous krátce bydlela před zjevením, farní kostel sv. Petra. Oběd. V charitní 
prodejně si nakoupíme náboženské předměty a suvenýry. Možnost koupelí v zázračné vodě. Večeře, nocleh. 
6. den: snídaně. Celodenní duchovní program v Lurdech - návštěva mariánských bazilik v místě zjevení P. Marie 
svaté Bernardetě, oběd, eucharistický průvod s požehnáním nemocných, večerní světelný průvod, společná 
pobožnost křížové cesty, jeskyně Zjevení s pramenem zázračné vody, promítání filmu o poutním místě, mše sv. 
Večeře, nocleh. 
7. den: mše svatá, snídaně. V 8 hod. odjezd do Carcassone - středověká citadela, zastávka u římského akvaduktu 
Pont du Gard, prohlídka středověkého Avignonu - Papežský palác ze 14. stol., katedrála Notre Dame, radnice, 
zachovalé hradby města, ruiny mostu přes Rhonu. Ubytování v hotelu F1 Avignon – 3 lůžkové pokoje. 
8. den: snídaně v hotelu. Cesta do La Saletty. Duchovní program - návštěva baziliky P. Marie, mše svatá, 
možnost soukromé modlitby na tomto posvátném místě - zjevení P. Marie v r. 1846. Možnost krásného výstupu na 
horu Gargas (2200 m) nebo Golgotu. Turistická večeře - připraví zástupce ck. Noční jízda do vlasti pouze s 
bezpečnostními a hygienickými přestávkami. 
9. den: večerní příjezd do Vsetína, Polanky, Pozděchova. 
 
 
Stravování: v Lurdech 3x polopenze, ve Formuli 2x snídaně, 1x turistická večeře 
Ubytování: 3x v Lurdech ve 2-3 lůžkových pokojích, 3x hotel Formule 1 ve 3 lůžkových pokojích (v F1 možnost 2 
lůžkový pokoj za příplatek 200 Kč/os/noc) 
 
Cena zahrnuje:Autobusovou dopravu, 6x ubytování, stravu dle programu, pojištění léčebných výloh do 100 tisíc 
EUR, pojištění na storno zájezdu, pojištění proti úpadku CK, průvodce. 
Cena nezahrnuje:Doporučené kapesné 30-50 EUR a 15 CHF. 
 
Nástupní místa:Vsetín, Polanka, Pozděchov. Doprava klimatizovaný bus. 
 
Poznámka: 
Nezapomeňte léky, teplé oblečení, plnou obuv, plavky, deštník, polštářek a deku pro noční jízdu v autobuse, nový 
kancionál. V autobuse možnost občerstvení za Kč (studené a teplé nápoje, párky). 
 
Závazné přihlášky, prosím, zasílejte co nejdříve formou SMS na tel. č. 739344195 – P. Antonín Fiala, kaplan  
nebo na email florian_fiala@centrum.cz  
 
Změna programu vyhrazena! „Na cestu s námi vyjdi, Pane..." 

Mgr. Jind řich Miklas  796 01 Prostějov, Pešinova 21, tel/fax: 582 338 411 
Cestovní kancelář E-mail: miklastour@miklastour.cz, www.miklastour.cz 
                 

LURDY – ARS – LA SALETTE  

Termín: 12. – 20.10.2014 Cena:  8 500 Kč 

Kód zájezdu:  121014 



SLAVNÍ RODÁCI 
                  21. srpen není spojen jen s rokem 1968, ale také s jedním dnes trochu 
zapomenutým a opomíjeným vsackým rodákem od jehož smrti uplyne v srpnu 
50let. Vedle  Dr. Ondřeje Maria Petrů OP († 1970) to byl nejznámější český biblista. 
Prof. RUDOLF COL (*29. října 1902 Vsetín, † 21. srpna 1964 Olomouc) se stal 
profesorem teologické fakulty v Olomouci a nejznámějším překladatelem Nového 
zákona. 
                 Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži vystudoval teologii v Olomouci a 
roku 1927 byl vysvěcen na kněze. Působil jako středoškolský profesor, od roku 
1936 jako docent a později profesor biblistiky na teologické fakultě v Olomouci. 
Napsal několik odborných prací, jeho hlavním dílem je ale vlastní překlad Nového 
zákona z řečtiny, který poprvé vyšel roku 1947 a pak znovu 1961 a 1969.  
                 Z farní kroniky: „Na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července 1927 bude 
v Olomouci vysvěcen na kněze náš rodák vld. Rudolf Col, jáhen. Jím po 25 letech vychází 

hodný, nadšený a nadaný novokněz. Narodil se 
29. října 1902 na Vsetíně. Jeho otec Karel Col 
byl kamnářem a záhy mu zemřel. Tak veškerá 
tíha výchovy dvou chlapců spočívala na matce, 
již musela napnouti všecky síly, by z chlapců 
něco bylo. Rudolf byl ve školách vždy prvním 
žákem. Byl ministrantem. Chtěl jíti na studie, 
leč nebylo prostředků. Vychodil celou měšťanku 
a teď kam? P. Ferdinand, farář hovězský, a náš            
P. Jan ho připravovali z latiny. Učení mu šlo 
hravě. Na Arcibiskupském gymnáziu 
v Kroměříži šel hned do druhé třídy. Během třetí 
třídy udělal zkoušky i ze čtvrté třídy, takže šest 
let studia zvládl za čtyři roky s výborným 
prospěchem a nechal se zapsat do kněžského 
semináře v Olomouci. To byl jeho ideál. Zde 
teprve byl spokojen. Představení jeho oblíbili si 
poctivého a hodného bohoslovce a ustanovili ho 
„generálem“, tj. prvním mezi spolužáky. Rudolf 
se věnoval studiu bohosloví z celé své duše, a 
když přijel domů neodpočíval, ale rád vypomáhal 
při vyučování ve školách. Když jako jáhen ve 

svátky velikonoční kázal s velikým nadšením, lidé si pochvalovali jaký z něho bude kněz. 
Těžká jsou studia na kněze a přes to náš Rudolf připravuje se na doktorát. Vědeckou práci, 
po níž bude k doktorským zkouškám připuštěn má již vypracovanou. Tohle snad málokterý 
doktor udělal. Přejme tedy našemu milému novoknězi hojně Božího požehnání pro celý jeho 
budoucí kněžský život. První mši svatou bude sloužiti v našem chrámu Páně 10. července 
1927. Bude to velký svátek všech katolíků vsetínských.“      (farní kronika)    
 
 
 
 



STÉ NAROZENINY SLAVNÉHO VSACKÉHO KAPLANA 
 

Mons. doc. Mag. P. JOSEF OLEJNÍK (*1. července 1914, Květná - 
† 11. července 2009, Šternberk) moravský katolický kněz, 
hudebník a pedagog, významný skladatel liturgické hudby a 
znalec gregoriánského chorálu. V naší farnosti působil jako 
kooperátor od 1. srpna 1938 do října roku 1940, kdy je poslán p. 
arcibiskupem Leopoldem Prečanem do Říma na studium posvátné 
hudby. 

 
 
 

25. VÝROČÍ ÚMRTÍ P. OLDŘICHA BLAŽKA 
 

„Po padesáti dvou letech kněžské služby odešel ke svému Mistru a 
Pánu ve věku 76 let emeritní farář vsetínský P. Oldřich Blažek. 
Tělesné pozůstatky byly v sobotu 19. srpna 1989 po církevních 
obřadech uloženy do kněžského hrobu na vsckém hřbitově, aby zde 
uprostřed svých farníků očekával slavné Vzkříšení. Pohřební mši 
celebroval vsetínský děkan P. Erich Pepřík, koncelebrovali spolu 
další desítky kněží, zvláště ti, kteří působili na Vsetíně spolu se 
zesnulým. Bohoslužbu doprovodila zpěvy kněžská schola pod 
vedením Mgr. Olejníka z Olomouce a chrámový sbor. V homilii 
vzpomněl P. Erich všech významných událostí v životě zesnulého, i 
toho co vykonal dobrého a prospěšného pro farnost. Za 52 let toho 
nebylo málo! Za farníky se s P. Blažkem rozloučil pan Sadila. V čase 
průvodu na hřbitov byla průtrž mračen. Na závěr pohřbu P. Erich 
Pepřík poděkoval všem účastníkům jménem nepřítomného otce 
biskupa, který se připravoval svoji konsekraci (Mons. Vaňák). Jako 
host se pohřbu zúčastnil senior ČCE Dr. Staněk.“ (farní kronika)    
 

CENA ŽIVOTA 
 

Před pár dny byly chladnokrevně zabiti mladí 
muži - možná budoucí elita českého národa. 
Před pár týdny byla poprvé podána vražedná 
pilulka, která už dokázala zabít stovky 
nenarozených dětí. 
Ti mladí vojáci měli rodiče, ženy, snoubenky a 
děti, kteří je měli nesmírně rádi. 
Ty děti ještě nenarozené také měly své rodiče, 

zvláště maminku, vlastně ne - macešku, ač byly počaty z lásky. 
Ti mladí muži se pro armádu, obranu vlasti rozhodli úplně dobrovolně.  
Dětem byl život dán, aniž by se jich někdo ptal, zda ony chtějí. 



Vojáci byli po zuby ozbrojení - chráněni nejsofistikovanějšími prostředky. 
Nenarozeným měla být bezpečnou ochranou komůrka pod srdcem matky. 
Muži byli sto schopni se ubránit, ale nenávist nepřítele byla ještě daleko větší.  
Ony - nejmenší, ač v bezpečí pod mateřským srdcem, se staly nepřítelem číslo 1.  
Jedny oplakává celý národ, ty druhé bude připomínat pouze černé svědomí. 
Po důstojném rozloučení, mají alespoň klid hřbitově, kde budou zasypáni květy. 
Ony nenarozené skončí bez rozloučení, bez květů, bez lásky….  

 
Každá válka je strašná. Ta od jejíhož zahájení 
uplynulo 100. let (28. červenec 1914) ale i ta ve 
Svaté Zemi, Sýrii, Afgánistánu, Iráku a 
Ukrajině. Ale i ta, která se vede stále víc a víc 
sofistikovanějšími způsoby proti nenarozeným 
dětem - RU 486. Cynik by řekl při klasickém 
potratu to má dítě hned „za sebou“,  ale zde 
umírá hodiny, možná dny za plného vědomí 
matky. Co se v ní asi odehrává……?????? 

 
100. LET OD ZAHÁJENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 

Dům kultury Vsetín,  Město Vsetín a křesťanské církve Vás zvou na 
Vzpomínku 100. výročí vypuknutí 1. světové války 

Čtvrtek  7. srpna 2014 
 

17:00, Památník obětem 1. světové války na Jasénce  
Vzpomínkový pietní akt při příležitosti 100 let od vypuknutí 1. světové války  

/naproti modlitebny Církve bratrské na Jasénce/ 
za účasti starostky města Bc. Ivety Táborské, europoslance Ing. 

EvženaTošenovského, Dr.h.c. a zástupce Československé obce legionářů. 
Hudební doprovod: Posádková hudba Olomouc 

 
17:15, před modlitebnou Církve bratrské na Jasénce 

Ekumenická bohoslužba 
organizovaná vsetínskými křesťanskými církvemi 

Průvodní slovo: P. František Král 
Slouží: farář Bronislav Czudek 

Hudební doprovod: Mužský sbor ŘKC farnosti 
Vsetín 

 
18:30,  Svárov /před DK/ 

1. světová válka a Vsetínsko 
Otevření pouliční výstavy, která je připravena ve spolupráci se  Státním okresním 

archivem Vsetín 
a graffiti stěny s malbami mladých tvůrců inspirovaných 1. světovou válkou 

 
18:40 Svárov/před DK/ Promenádní koncert  Posádkové hudby Olomouc 



KŘESŤANSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE UNITED 2014 
 

Již 4. ročník tohoto festivalu se uskuteční ve dnech  
21. až 23. srpna 2014 ve Vsetíně. Program je tvořen 
koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, 
divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a 
večerními bohoslužbami. 
Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během 
celého setkání poběží služba duchovního poradenství. 
Všechny informace naleznete na odkaze 
www.festivalunited.cz 
 
 

 
 

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ 
 

V pátek 15. srpna 2014 o Církevně zasvěceném svátku 
Slavnosti Panny Marie Nanebevzaté  budou 
bohoslužby v 7:00, 10:00 a 18:00. O naší farní pouti v  
neděli 17. srpna 2014 - bohoslužby 7:00;  10:00 a 18:00. 
Bude sbírka na náš kostel - opravu předkostelí, 
upřímné Pán Bůh zaplať!!! Při slavnostní bohoslužbě  
v 10:00 budou jako vzácní hosté přítomni Albrecht 
Václav Eusebius z Valdštejna a Lukrecie Nekšovna 
z Landeka, od jejíhož úmrtí uplynulo letos 400. let. 
 

 
OPRAVA FARY V POLANCE 

Oprava fary začala jejím 
podřezáním 24. června 2013 fmou 
PRINS z Přerova. Následně byla 
připravena projektová 
dokumentace a vypracován 
energetický audit a  žádost na 
Energetickou agenturu Zlínského 
kraje. Ve výběrovém řízení byla 
vybrána fma BS Vsetín, která po 
přiznání dotace OPŽP z MŽP začala 
se zateplením fasády, výměny oken, nyní pracují na stropech. Velký kus práce 
udělali zaměstnanci Obce Valašská Polanka, fma Lukáš, Černota a další. Všem 
velký dík ! Doposud bylo proinvestováno 1,220.959Kč.  
 



ODVODNĚNÍ KOSTELA A ÚPRAVA PŘEDKOSTELÍ 
 

 
Ještě poslední citát z farní 
kroniky: „V roce 1940 vydlážděno 
bylo nově prostranství před 
kostelem. Zásluhou  předsedy 
kostelního výboru p. Rudolfa Jakeše, 
správce okresních silnic, dostal 
kostelní výbor od Okresního úřadu 
na ten účel subvenci 40.000K a 
Městský úřad v rámci úpravy celého 
Horního náměstí provedl dláždění.“ 
                Dnes je dlažba mnohde 
poškozená, beton rozpadlý, 

kanalizace propadlá, voda podtéká pod faru. Proto byl vyzván loni zkušený 
projektant pan Živocký, který komplexně zpracoval dokumentaci                       
na odvodnění a úpravu předkostelí. Dojde k postupnému snížení našeho, 
nazvěme ho třeba  „Mariánského náměstí“, aby výška u hlavního vchodu do 
kostela  a do fary byla stejná. Slečně Mgr. Anně Špalkové, techničce děkanátu  
Vsetín  se podařily sehnat dotace z Ministerstva kultury přes Obec s rozšířenou 
působností(ORP) 110.000Kč a  z Zlínského hejtmanství 246.800Kč. Vždy třetí 
neděli v měsíci bude na ten účel sbírka. Na dar církvi je možné dostat potvrzení na 
odpočet daně z příjmu. 

 
 

ZMĚNA V DĚKANÁTU 
 

Poslední měsíc školního roku je velni vzácným časem - 
jáhenských a kněžských svěcení a primicí. 5. července se 
všichni novoknězí setkavají na Velehradě, aby poděkovali 
slovanským apoštolům za dar víry a vyprosili si Boží 
pomoc a požehnání na cyrilometodějskou vinici. 
V červenci je pak také čas přesunů a nových ustanovení. 
Z našeho  děkanátu odchází  x P. Mgr. Jan Surowczyk 
z Francové Lhoty, kde plodně působil 5 let, pod ochranou 
krále sv. Štěpána Uherského s přímluvou Štěpána Maria 
Trochty. Jeho štafetový kolík na trochtových polích převzal 
náš rodák P. Mgr. Stanislav Zatloukal, t. č. kaplan ve Zlíně. 
V kronice stojí: „1. července 2008 nastoupil v naší farnosti nový 
kaplan – P. Jan Surovczyk OFM. Pochází z Polska, deset let 
působil na Slovensku. V sobotu 5. července, v den slavnosti sv. 
Cyrila a Metoděje, sloužil svou primičními svatou v našem 
kostele P. Stanislav Zatlokal za hojné účasti nejen vsetínských 
věřících. Mši svatou natáčela TV Noe.“ Přejeme oběma plodné působení!  



17. SRPNA 2014 TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
 

 zahájeny poutní mší sv. v 10:00 za majitele vsetínského panství - manžele 
Lukrecii Nekšovou z Landeka a Albrechta z Valdštejna. Oba se mše zúčastní ve 
slavnostním oděvu z počátku 17. stol. Možnost se s nimi vyfotografovat. 
 

Po mši v klubovně (oratoři) nácvik zvonkohry dětí, která bude následně rodičům 
předvedena. Jsou zvány všechny děti 
jakéhokoliv věku. 
 

V 15 hod. Svátostné požehnání 
V 16 hod. exkurze u varhan s ukázkami 
chrámové hudby - Mgr. Jiří Firich 
Ve farní zahradě: 
odpoledne - pozorování slunce 
                    Akce pro děti -  rytířské trenažéry 
V učebně - tvořivá dílna 
V sále - čtení pohádek, Loutkové divadlo 
 

Od 12. do 16. srpna:v kostele Putovní výstava 
„Mezinárodní rok rodiny v evropském 
kontextu“ – fotografická výstava (17/8 na Staré radnici) 
která probíhala v Senátu a další umístění: Katedra demografie v Karolínu. Cílem 
výstavy je ukázat hodnoty rodiny a způsoby naplňování funkcí rodiny dříve a 
dnes: např. vzájemnou soudržnost, formy práce a trávení volného času...V rámci 
oslavy 20 let Mezinárodního Roku rodiny. 
 
 

 „FARNÍ KRONIKY 2014“ 
 

Do našich farních společenství jsme přijali: 
Adrian Jan Haničák, * 6. 12. 2013 (Vsetín) 
Filip Trčka, * 19. 5. 2014 (Valašská Polanka) 

 
Pro Boží požehnání si přišli: 

Václav Osička a Markéta Vašková (Vsetín) 
 
 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Marie Quisová, r. Babulová, 75 let, † 11. 5. 2014 (Vsetín) 

Břetislav Dadák, 78 let, † 19. 5. 2014 (Vsetín) 
Ladislav Jankovský, 81 let, † 5. 6. 2014 (Vsetín) 

Marie Jarošová, r. Bartošová, 71 let, † 11. 6. 2014 (Vsetín) 
Svatava Daňková, r. Šínová, 78 let, † 3. 6. 2014 (Val. Polanka) 

Petr Maňák, 83 let, † 27. 6. 2014 (Val. Polanka)  


