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SLOVO K ADVENTU 
 

Drazí přátelé, bratři a sestry, 
zdravím Vás všechny srdečně z Říma. 
Vstupujeme do prožívání adventní 
doby, doby, která je přípravou na 
Vánoce. Tak jako si vy, manželé, 
každoročně opakujete svůj manželský 
slib v den výročí vašeho sňatku – proto, 
abyste tento slib potom po celý rok 
naplňovali skutky projevujícími vaši 
lásku – tak každoročně i Bůh přichází, 
aby nám zopakoval svůj slib lásky: 
„Neopustím tě!“ I Bůh nám dává svůj 

slib, který je obnovením svazku, pozváním ke vztahu, který chce Bůh (a… snad i 
my) v průběhu dalšího roku naplňovat. Tento svůj slib Bůh nedává jen prostými 
slovy, ale „Slovem, které se stalo tělem“, osobou, aby přebýval mezi námi. 
Ano, narození Ježíše budeme slavit až o Vánocích; řeknete si, tak proč o něm mluvit 
už teď? Podle mě je ale právě tato doba přípravy velmi důležitá, napovídá nám 
něco o nás (a snad nám dává i čas a možnost k prozkoumání sebe). Advent (z 
latinského slovesa advenire, tj. přicházet) je totiž právě takovým hlubokým 
„prověřením“ nás samotných: žiji s vědomím, že „Někdo“ přijde? Že přijde někdo, 
kdo naplňuje můj život smyslem, kdo dává radost mému životu? V evangeliu podle 
Jana je jeden verš, k němuž se často vracím, protože je podle mě pramenem velké 
moudrosti, neboť tam Ježíš prohlašuje ohledně svého poslání mezi lidmi na Zemi: 



 

 

„Já jsem přišel, aby měli život – a aby ho měli v hojnosti!“ (Jan 10,10) Tento verš nás 
může navést na myšlenky mající dalekosáhlé důsledky pro náš život: je pro mě 
Kristus a život s ním radostí? Nebo beru Boha spíš jako někoho, kdo mě „obírá“ (o 
čas, možnosti, svobodu)? Uvažuji někdy o tom, že se třeba snažím dělat něco proti 
Boží vůli? Že jsem příliš tvrdohlavý a že „cesty“, které si každodenně volím, třeba 
vůbec nemusí být cesty Boží?  
Právě takové otázky se vyhrocují v Adventu, kdy se můžeme ptát sami sebe, jestli 
jsme se už příliš „nezabydlili“ ve světě „po svém“, aniž bychom k tomu potřebovali 
Boha; totiž jestli vůbec Vánoce jsou důležitým okamžikem během roku, kdy si 
uvědomíme, že si radost, krásu, plnost života prostě nedáme sami, ale že musí 
Někdo přijít, aby se toto všechno stalo… Advent tak je pro nás obdobím, kdy se 
můžeme zbavit všech různých druhů strachu, pověr, předpovědí o konci světa, 
všech těch zpráv (které tak často slýcháme kolem sebe), že svět a život nemá žádný 
smysl, že je to jen souhra náhod a výsledek náhodného vývoje. Advent je také 
obdobím smíření se (na prvním místě) se sebou samými, odevzdat svoji minulost, 
dosavadní život, Bohu a říct „Amen“, tedy „staň se“, budoucnosti, novému roku, 
do nějž přichází Bůh a chce dát smysl našemu životu. Bible a křesťanská tradice 
někdy mluví o Ježíši jako o „Přicházejícím“, o tom, který stále znovu přichází; 
každý rok, znovu, chce vstoupit do našich životů, našich domovů, našeho národa. 
Otázka pro nás ale zní jinak: chci nepromeškat setkání s tímto Přicházejícím? A co 
proto udělám? 
                  K plodnému prožití Adventu vám žehná a v modlitbě pamatuje váš 
 

                                                                                                          P. Josef Mikulášek 
 

             V předvečer  1. ADVENTNÍ NEDĚLE zveme také 
k VIGILII ZA POČATÝ LIDSKÝ ŽIVOT, ke které nás 
pravidelně zval už papež Benedikt XVI. Začátek asi 
v 19:00,(také v Polance) při eucharistické adoraci budeme 
děkovat za vtělení Božího Syna, který dává každému 
lidskému životu pravý smysl a důstojnost, a také bude 
prosit o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. 
            V neděli pak začneme NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK, 
který v pastoračním plánu arcidiecéze bude ROKEM 
EUCHARISTICKÉHO KONGRESU a Svatým Otcem Františkem vyhlášený  ROK 
ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA, kdy se více zaměříme na ty, kdo se cele zasvětili Bohu. 
            Advent je třeba prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Oblíbeným 
symbolem v předvánočním čase je adventní věnec, který nemá chybět v žádné 
rodině. Při nedělních bohoslužbách věnce požehnáme. Přineste si je před oltář. 
VĚNEČKY budeme vyrábět v pátek od 16:00 v PC a v zasedačce v KD v Polance. 
Prosíme děti, aby přišly i s rodiči. Budou pravidelně RORÁTY každý všední den od 
6:30. Děti půjdou v průvodu s lampičkami. V 7:00 pro ně bude přichystaná snídaně 
v PC a na faře ve Valašské Polance. 



 

 

JE DŮLEŽITÉ SLAVIT JEŽÍŠE KRISTA JAKO KRÁLE 
 

                Ze života francouzského krále  
sv. Ludvíka IX. se traduje tento příběh: 
Zbožný panovník cestoval se svou družinou 
hlubokým lesem, když náhle narazili na 
poustevnu. Starý poustevník jim vyšel vstříc 
- a když mu Ludvík řekl, že je králem 
Francie - on odpověděl: "Já jsem také král." 
Ludvík se ho otázal: "A kde máš to své 
království?" Stařec řekl: "Uvnitř ve 
svém srdci a všude, kamkoliv přijdu." Sv. 
Ludvík, udiven touto odpovědí, pokračoval 
v rozhovoru: "Můžeš mi to nějak blíže 

vysvětlit?" Poustevník se ujal slova: "V mém srdci kraluje Ježíš Kristus. On mne 
pověřil vládou nad ním, jsem tedy králem nad svým srdcem a nad svojí duší. Jenže 
on chce kralovat nejen tam, ale nad celým světem, všude. Proto kamkoli přijdu, tam 
v jeho jménu vládnu, tam jsem král. Ne vojskem, ale tím, že hlásám jeho učení a 
jeho lásku, aby všichni, kteří mne slyší, v něho uvěřili. Už rozumíš, jaký já jsem 
král?" Sv. Ludvík seskočil z koně, starce objal a řekl mu: "Děkuji ti, svatý muži, že jsi 
mne, krále, naučil, co znamená kralovat." 
            Dialog svatého panovníka s poustevníkem bezděčně vyvolává vzpomínku 
na jiný dialog: Ten, který vedl Spasitel s Pontským Pilátem. Ježíš odpovídá na 
Pilátovu otázku "Ty jsi židovský král?" konstatováním: "Mé království není z tohoto 
světa. Kdyby bylo mé království z tohoto světa, moji služebníci by bránili, abych 
nebyl vydán Židům...Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem přišel na svět, abych 
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Kristus v podstatě 
odpověděl stejně, jako onen poustevník. Jeho království spočívá v síle ducha, 
oddaného pravdě, nikoli v síle zbraně. Pilát nepochopil a posměšně se ptal: "Co je 
pravda?" Sv. Ludvík naopak plně pochopil. 
           Kristovo království nemá ani armádu, ani policii, a neuplatňuje represe. 
Přesto ale sv. Pavel píše o Ježíši: "On musí kralovat, dokud nepoloží všechny 
nepřátele pod své nohy..." Z toho tedy vyplývá jeho vladařský nárok nad politiky a 
státníky všech dob a generací, jak připomíná ve své encyklice "Quas Primas" r. 1925 
papež Pius XI. Ne v tom smyslu, že by si svoji světovládu vynucoval 
vojensky, nýbrž morálně. On skrze své vyznavače neustále připomíná mocným 
tohoto světa pravdu desatera a evangelia. Tím se oni stávají jeho duchovním 
spoluvladaři, spoluzodpovědnými za jeho království, "králi" v jeho službách, 
jak krásně pochopil onen poustevník z výše uvedeného příběhu. Každý katolický 
křesťan je tak svým způsobem "král", spoluvladař v jeho království, když vydává 
pro Ježíše svědectví a hlásá, že spása je pouze v něm a v nikom jiném. Paradoxně je 
to ale království, v němž se trpí, protože svět evangelium nepřijímá. Jako první to 



 

 

zakusil už sv. Jan Křtitel, když připomenul králi Herodovi Antipovi: "Není ti 
dovoleno mít tuto ženu..." - a zaplatil svoji odvahu životem. A po něm stovky, 
tisíce, miliony a stamiliony mučedníků pro Krista, krvavých i nekrvavých. Někteří z 
nich šli na smrt se zvoláním "Ať žije Kristus Král!", jak tomu bylo v Mexiku v letech 
Callesovy zločinecké diktatury 20. let minulého století. 
            Dnešní podobu Kristova království lze spatřovat nejlépe ve formě zápasu za 
nenarozené děti a rodinné hodnoty. Kristus musí vládnout nad národy a státy tím, 
že ony budou respektovat věčný Boží zákon, jenž přikazuje nezabíjet lidskou bytost 
pod srdcem matky ani nemohoucí nemocnou osobu, neporušovat 
manželskou věrnost, a vychovávat mladé lidi k cudnosti a úctě vůči monogamní 
rodině a jejím hodnotám. Katolický křesťan bude proto vytrvale bojovat 
za legislativní zákaz potratů a eutanázie, za státní upřednostnění rodiny tvořené 
monogamním párem muže a ženy a jejich dětmi s vyloučením jakýchkoliv 
náhražek.  Tady všude musí Kristus kralovat, nejen v srdcích, ale i v zákonodárství 
jednotlivých zemí, na veřejnosti!                                                                   jv 

 
OHLÉDNUTÍ ZA SVATOHUBERTSKOU MŠI 

 
       Hlavní celebrant děkovné mše svaté probošt z Dubu nad Moravou ThLic. Jan 
Kornek, přezdívný lovec v sutaně oslovil zdejší myslivce a farníky a svým 
slovem si je doslova získal. 
        Narodil v polském Folwarku. Vzepřel se přání rodiny a utekl do kněžského 
semináře ve městě Nysa. Teologickou fakultu dokončil v Olomouci, kde byl také 
vysvěcen. Má za sebou úspěšné působení v řadě farností. Svatohubertská mše byla 
zahájena nesením trofeje jelena šestnácteráka, kterého ulovil člen Mysliveckého 
sdružení Janová - Ústí Josef Mikulenčák mladší na sv. Mikuláše v roce 2013. 
Účastníkem mše byl rovněž geneticky asi nejstarší myslivecký pes Bloodhound, 
nazývaný také svatohubertským psem, vedený Martinem Geržou. Členy průvodu 
byli i sokolníci s dravci rarohy velkými, mezi nimi i náš farník Vítek Jelínek.       
          Úvodem farníky svým důstojným přednesem pozdravil zástupce Světského 
Rytířského řádu Černých myslivců pobeskydských. Slavnostní atmosféru mše 
podtrhovali excelentní trubači a pěvci Vojenských lesů a statků ČR - divize Lipník 
nad Bečvou a ZUŠ Potštát. Vyvrcholením mše byly jako poděkování symbolicky 
předány dary. Obraz svatého Huberta, borlice, klobouk, lovecký tesák a chléb a 
víno jako obětní dary k proměnění. 
           Svatohubertskou mši zorganizovali členové Mysliveckého sdružení Janová - 
Ústí. Hybnou silou nejen sdružení, ale i celé akce byl Josef Mikulenčák z Janové. 
Jeho díky však míří k všem členům, jejich manželkám a řadě kamarádů, bez jejichž 
pomoci by se tak důstojnou oslavu myslivosti a svatého Huberta, patrona myslivců, 
nepodařilo zorganizovat.  
Poněvadž se jednalo o slavnostní mši pro všechny farníky vsetínské farnosti a i 



 

 

 

vzhledem k závěru Roku rodiny, pozvali myslivci společně s  P. Františkem  k 
pohoštění v prostorách zahrady a PC všechny přítomné. V nabízeném menu si 
mohli pochutnat na bažantí polévce s knedlíčky a nudlemi, pečeném divočákovi se 
zelím a bramborovým knedlíkem, svíčkové z jelena s houskovým knedlíkem, 
šípkové omáčce, daňčím řízku a bramborovém salátu, zvěřinové směsi, srnčím a 
daňčím guláši nebo pečeném bažantovi. Z nápojů bylo podáváno svařené víno, 
pivo,  čaj, káva a samozřejmě slivovice. Velký dík patří panu mistru kuchaři 
Augustýnu Vlkovi z Prakšiček a jeho pomocnicím v kuchyni a všem vydávajícím. 
          Svatohubertská mše byla opravdu důstojnou oslavou patrona myslivců 
svatého Huberta, ale i myslivosti jako takové, všichni přítomní dostali jako památku 
na 1. svatohubertskou mši obrázek sv. Huberta. Věříme, že nebyla první a zároveň 
poslední.                                                                                                                     raddolpf 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM RODINY 
V popředí byly rodiny s více dětmi. Dík za setkání na Den dětí, mám z nich velkou 
radost, ostatně i ze všech ostatních..., že jsou. Díky za vaši podporu. Já se neobejdu 
bez vás a vy rodiny bez nás kněží. Z nádherných akcí 1. únor - Zasvěcení rodin 
Královně Nanebevzaté, 1.červen - setkání početných rodin s oceněním kardinála 
Duky, dopis arcibiskupa Jana, setkání v Moravském divadle a obnova 
manželských slibů o Svátku Svaté Rodiny... DÍKY – DÍKY – DÍKY – DÍKY - DÍKY 



 

 

IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - MANILA 2003 
 
 
 
 Manila, 22. - 26. 1. 2003 
      
  
                                                  

               Ve dnech 22. - 26. 1. 2003 se konalo v hlavním městě Filipín Manile   IV. 
Světové setkání rodin, jež bylo slavnou eucharistickou obětí, jíž předsedal Alfonso 
kardinál Lopez Trujillo, předseda Papežské rady pro rodinu a papežský legát na 
této důležité církevní události. Velmi významné bylo téma setkání: "Křesťanská 
rodina: radostná zvěst pro nové tisíciletí". Ano, věrný a plodný svazek muže a ženy, 
požehnaný milostí Krista, je autentickým evangeliem života a naděje pro lidstvo. 
Toto radostné poselství hlásaly, spolu s tolika filipínskými rodinami, tisíce rodin 
všech ras a národů, které se sešly v Manile na tak důležitém náboženském setkáni. 
Společně obnovily svůj závazek, že budou hlavními představiteli nové 
evangelizace. "Budoucnost společnosti prochází rodinou", tak jsem napsal v 
apoštolské exhortaci Familiaris consortio (č. 86). Jde o tvrzení, jež je více než kdy 
jindy aktuální. Avšak o jakou rodinu jde? Jistě ne o onu "neautentickou", jež má 
základ v individuálních sobectvích. Zkušenost ukazuje, že taková "karikatura" 
rodiny nemá budoucnost a nemůže dát budoucnost žádné společnosti.      
          Naopak rodina je "radostná zvěst" v té míře, v jaké přijímá a bere za své věčné 
povolání, které Bůh postavil na počátku lidstva. Tento původní plán života sdílejí, 
díky Bohu, také mnozí nekřesťanští manželé. Rodina se tak jeví našim dnům jako 
výsadní cesta dialogu mezi různými náboženstvími a kulturami, a tedy jako cesta 
smíření a pokoje.  

         Nejsvětější Panně Marii, 
Královně rodin, svěřme duchovní 
plody velkého setkání v Manile a již 
nyní také nadcházející světové 
setkání rodin, které se bude konat 
roku 2006 ve španělské Valencii.  
         Prosme, aby každá rodina, 
jako autentická "domácí církev" a 
"radostná zvěst" lásky a života, byla 
znamením naděje pro církevní 
společenství i pro celý svět. 
 
                            JPII 26. ledna 2003                                                                                                                

 
 



 

 

POČETNÉ RODINY 
 

„Církev si je vědoma, že manželství a rodina patří k nejcennějším statkům 
lidstva. Chtěla by promluvit a nabídnout svou pomoc těm, kdo už znají cenu 
manželství a rodiny a chtějí podle toho žít, těm, kdo v nejistotě a soužení hledají 
pravdu, jako i těm, kterým se nespravedlivě brání, aby v životě svobodně 
uskutečňovali svou představu o rodině. Církev jedny podporuje, jiné poučuje a 
dalším pomáhá, a tak nabízí své služby všem lidem, kteří se znepokojují o osud 
manželství a rodiny.“  
                                                                    Jan Pavel II   apoštolská adhortace Familiaris Consortio, 1 
     

    V naší zemi existuje spousta politických 
stran, hnutí, spolků, organizací, nadací, 
bratrstev a jiných společenství. Naše společnost 
se také stává velmi citlivá zvláště na ochranu 
různých trpících, strádajících a menšin. V 
apoštolském listu sv. otce Jana Pavla II. 
Růženec Panny Marie vyzývá papež k modlitbě 
za mír a rodiny - obojí je v současném světě v 
největším ohrožení a přitom jedno i druhé je 
tak důležité pro život člověka. V listu našich 
biskupů „Pokoj a dobro“ k sociálním otázkám 

ze září r. 2000 se v článku 51 uvádí: „Společnost má vytvářet podmínky pro  
stabilitu rodiny (...), vždyť pro systém 
sociální výchovy se ukazuje být jako 
optimální počet čtyř až pěti dětí v rodině.“ V 
současné době, jsou však u nás rodiny s více 
dětmi tou nejvíce opomíjenou, sociálně 
nejpostiženější skupinou obyvatel. Evropa i 
náš národ vymírá - to je skutečnost, na které 
máme i my křesťané svůj podíl. Při 
uzavírání manželství s úsměvem a určitou 
opravdovostí odpovídáme  „Ano“ na otázku 
-  „Přijmete děti od Pána Boha ochotně a 
budete je vychovávat podle Božího zákona?“ Manželé, kteří tento slib důsledně 
naplňují, se setkávají s nečekanými problémy, minimálním pochopením, často 
skrývaným nebo otevřeným posměchem. Pomoci rodinám s více dětmi po 
materiální stránce je dobré - ale je to všechno? Podle našich zkušeností je také 
potřeba pomáhat jim po morální a duchovní stránce, aby si nepřipadaly jako 
„nenormální“ . Aby se vzájemně povzbuzovaly na cestě života, v které chtějí žít 
podle učení církve, chápat úžasné požehnání Boží v každém dítěti, které jim Pán 
Bůh svěřuje.  



 

 

         V těchto rodinách je úžasný poklad, který samy nedokážou objevit, protože až 
příliš na slouchají posměškům okolí, které po většině praktikuje kulturu smrti, jsou 
často osamoceny, mají velké problémy zvláště s výchovou dětí, potřebují  pomoc a 
povzbuzení. K tomu by mohlo posloužit jejich vzájemné setkávání. 
        Proto se obracíme na vás, abyste dali následující návrh k nahlédnutí rodinám s 
více dětmi nebo nám zaslali jejich adresu. V některých evropských zemích právě 
toto existuje ve formě „Hnutí početných rodin.“  

         Členy hnutí se mohou stát rodiny 
s minimálním počtem pěti dětí. Lidé, 
kteří tento požadavek nemohou splnit, 
ale souhlasí s myšlenkami hnutí, se 
mohou stát jeho příznivci. Alespoň 
jednou za rok se členové a příznivci 
hnutí setkají na tzv. „Dni početných 
rodin“. Hlavní náplní dne by bylo 
slavení mše sv. s následujícím 
programem. Alespoň třikrát až 
čtyřikrát do roka vydat časopis hnutí. 
Na jeho stránkách by měly početné 
rodiny a jejich příznivci najít odpovědi 
ze strany odborníků a duchovních na 
jejich všední i méně všední problémy. 

Jeho součástí by bylo vzájemné předávání vědomostí a zkušeností členů a příznivců 
hnutí. Celé toto dílo vkládáme do rukou sv. Josefa, jako hlavy sv. Rodiny 
Nazaretské a Panny Marie, Královny rodin, naší rodačky svaté Zdislavy, patronky 
rodin, a sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří sami pocházeli z početné rodiny. 
 
                            Jáhen Ladislav Kinc, 592 64 Prosetín 79, t.č. 516463315 nebo 606948970 

                                                                                                                             
Zbývá 610 dní. 

 

31. SDM KRAKOV 2016 
  

„66OTÁZEKDOKRAKOVA“ 1. Kdy a kde se 
konaly 1. Světové dny katolické mládeže(SDM)? 
2. Co svěřil papež JPII tehdy mládeži celého 
světa? 3. Ve kterých zemích - městech a letech se 
na celosvětové úrovni konaly SDM?. 4. V ČR se 
konaly Celostátní setkání mládeže(CSM), kdy, kde 

a v kterých letech? 5. Kterého setkání ses zúčastnil(a) a co Ti dalo, v čem Tě 
obohatilo...? Na rozjezd otázky doufám lehoučké... 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 



 

 

OPRAVY V NAŠICH FARNOSTECH 
     

        VSETÍN - práce na opravě fary - kostela - předkostelí, budou pomalu 
finišovat. Na kontrolních dnech, kde má hlavní slovo  Národní památkový ústav 
bylo rozhodnuto sundat pískovcové ostění a návrat k původním pískovcovým 
pilastrům z doby výstavby zámku  v roce 1689. Jak stojí v historickém zápise:  
„Na novém vsetínském zámku pracovali italští stavitelé (Alex Cavando) a kameníci. Avšak 
díky finančním problémům do kterých Jiří Illésházy (1625 -1689) zabředl, nebyl schopný 
nákladnou stavbu dokončit. Proto nedostavěný zámek daroval ke konci svého života katolické 
církvi, která jej přestavěla na kostel, který slouží věřícím až do současnosti. Dar se 
uskutečnil také proto, že původní vsetínský dřevěný kostel vyhořel.“ 
Fmou Machýček z Krhové byly odstraněny pískovcové plotny, dočištěny zdi, 
zabetonovány schody na věž a podstavec pod kříž. Fma Chovanec z Valašských 
Příkaz položila novou kanalizaci, odvodnila faru a část kostela, dokončila kufr na 
výšku  - 20, příští týden zabetonuje obrubníky kolem travnaté plochy,  3 ekodrény 
napříč celou plochou, následovat pak bude položení původní dlažby. Jakmile 
budou vyrobeny nové dveře do fary, budou ihned instalovány. Vše by mohlo být 
hotovo do Mikuláše. Jelikož NPÚ rozhodl o změně projektu - nedoplňovat stávající 
pískovcové ostění novými bloky, tedy návrat k původnímu provedení, nebude 
možné čerpat dotaci z Hejtmanství Zlín. O tuto bude  následně požádáno v roce 
2015, kdy dojde k restaurování původních pilastrů  a doplnění nové omítky mezi 
nimi. Farní křídlo bude zaomítané celé. Kříž z roku 1771 bude také zrestaurován a 
instalován na nový základ na původní místo. Snížené náklady na kostel - fara 
201.391,60Kč, kde máme dotaci 110.000Kč z MK přes ORP Vsetín. Odvodnění 
předkostelí a zpevnění a předláždění plochy je v ceně 974.534Kč, kde máme půjčku 
1,000.000Kč od AO na tři roky, každý rok třetinu. 
POLANKA - fara v přízemí byla vymalovaná, už se topí, schóla se schází a cvičí, 
zažila také svatocecilské zpěvy, po rorátech počítáme se snídaněmi pro děti. Chybí 
nainstalovat dveře, také zdravotechniku -  ta až bude zprovozněna nová obecní 
kanalizace. Celkem bylo na faře proinvestováno 2, 602.722Kč, loni 415.628Kč. 
Příspěvek na projekt zateplení budovy byl z dotace MŽP  35.750,10Kč a z fondů EU 
Operačního programu ŽP 607.751,70Kč. Na profinancování dotace půjčilo AO 
farnosti Polanka 1,500.000Kč, které bude třeba ve splátkách vrátit. V současné době 
po zaplacení všech faktur je na účtu 380.937,33Kč. AO chce ještě dokončit i 
podkroví, tím se vyřeší i stávající absence kanceláře. 

     POZDĚCHOV -  zde byla postavená u fary nová VERANDA v tyto dny  byla     
     instalována  nová vazba a překryta novou krytinou. 

 

DOPIS PRF a ERF                                                                                     
Vážené sestry a bratři, 
blíží se konec roku 2014 a náš dluh na faře je 301.000Kč. Taktéž se blíží čas 
dokončení prací na faře, aby kněz, který by měl být určen pro farnost Valašskou 



 

 

Polanku nešel bydlet do zadlužené fary. Na návrh některých farníků a schválení 
farní rady jsme se rozhodli v měsíci listopadu případně prosinci provést veřejnou 
sbírku po domech a podnikatelích, abychom co nejvíce umořili tento dluh a nedělali 
problém novému knězi se zajišťováním peněz na tento dluh, pokud si toho kněze 
vůbec zasloužíme. Navíc se blíží konec roku a s ním i svátky lásky, pokoje a 
štědrosti. A tak vás prosíme nebojte se s láskou a štědrostí podpořit tento projekt a 
tak umořit tento dluh dle vlastních možností ve smyslu evangelia, aby nás Ježíš 
Kristus hodnotil jako chudobnou vdovu u chrámové pokladnice a ne jako farizeje, 
kteří dávali pouze ze svého nadbytku. Tímto také odbřemeníme starosti děkanátu a 
případně nového kněze naší farnosti o starosti co s dluhem a umožníme našim 
kněžím aby se plně mohli věnovat službě našim duším. K tomu nám mohou 
posloužit Vánoční svátky a tím si připravit dárek pro příchod Dítěte Ježíše do 
našich domovů a do našich srdcí. Oslovit chceme i některé úspěšné podnikatele 
v naší obci o pomoc. A tak vyslovujeme  veliké Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Ať 
v našem kostelíčku o Vánocích zazní radostné „Aleluja“ za úspěšně prožitým 
rokem 2014. Možná ještě zapomínáme, že se blíží odluka církve od státu. Na co 
bude stačit naše financování (provoz fary a kostela) bude také něco stát. Časem 
bychom měli vybírat na nové varhany, vždyť víme v jakém stavu jsou.  Sbírka by 
mohla proběhnout podle čísel domů, kde žije v domě více rodin ať tento dar spojí 
jako dar společný a rodinný. Ještě jednou mockrát Pán Bůh zaplať a ať vám to dítě 
Ježíš v jesličkách nahradí ve své veliké milosti která je tak nesmírná. 

         
                                farník Josef Šuják( dopis přečtený na jednání PRF a ERF18.11.2014) 

 

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 2015 
 

„OZNÁMENÍ PRO ÚČASTNÍKY TŘÍKRÁLOVÉHO KOLEDOVÁNÍ 2015“ 
ve Vsetíně v pátek 9. ledna 2015(12:00 - 19:00) 
a v sobotu 10. ledna 2015(9:00 - 13:00). 
Můžete pomoct i Vy, když se stanete 
TŘÍKRÁLOVÝMI KOLEDNÍKY(přihlásit 
můžete děti přes náboženství nebo přímo 
v Charitě) a vedoucí skupinek. Vedoucí 
bývalé i budoucí - DOBROVOLNÍKY zveme 
na setkání po rorátech   v sobotu 6. prosince 
2014 do PC, bude přichystaná pracovní 
snídaně při které bychom chtěli prodiskutovat 
efektivitu skupinek co se daří, co by se mohlo 
třebas zlepšit, atd. Srdečně zveme. 

Praktické informace ohledně TKS ve Vsetíně: (Božena Czudková - 733 283 635 a 
Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka - 736 443 149). 
                                                                                                                                 Pf         



 

 

CHARITA VSETÍN 
DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY 

 
Pondělí:  1.12.  Cvičíme tancem 
   8.12. Cvičení na koordinaci pohybu 
 15.12. Kondiční cvičení, rotoped 
         22.12. Cvičení s balonem 
 
 Úterý:      2.12. Pečeme vánoční cukroví 
                  9.12. Povídání o Vladimíru Menšíkovi 
                 16.12. Vánoční besídka s MŠ Kobzáňova, od 9hodin 
                 23.12. Posezení a zpívání vánočních písní 
                    
Středa:      3.12. Výroba vánočních dekorací 
                 10.12. Společná návštěva vánoční výstavy 
                 17.12. Pečení vánočního cukroví 
                   
Čtvrtek:    4.12. Trénink paměti 
                 11.12. Pedikúra 
                 18.12. Veselé hrátky s pamětí 
 
 Pátek:    5.12. Mikulášské tvoření 
                 12.12. Společné zdobení vánočního stromečku 
                 19.12. Malujeme pro radost 
Neděle:   7.12.  Prezentace výrobků v ŘK Vsetín,od 7 do 10 hodin 

 

                                                  
Česká biskupská konference rozhodla v 

příštím roce uspořádat 1. Národní 
eucharistický kongres od vzniku samostatné 
České republiky( v Československu se konal 

v roce 1935 v Praze - I. celostátní sjezd katolíků 
v Praze 27.- 30. června 1935.). Jednotlivé farnosti 

a diecéze se na něj budou připravovat šest 
měsíců, od začátku roku až do červnové 

Slavnosti Těla a Krve Páně - hlavního dne pro 
farnosti -  4. červen 2015. V naší arcidiecézi pak také Kongres diecézní DEK 15. a 

16. května 2015 v Olomouci.  Národní kongres NEK  pak později vyvrcholí 
celostátním sympoziem mezi 16. a 17. říjnem 2015 v Brně a mší sv. na Zelném trhu. 



 

 

POZVÁNKY 
 

Centrum pro rodinu Spolu, www.cprs.cz ,                                       
tel.: 731O23637, e-mail:v stredisko catarina@seznam.cz 

zve na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU manželů a 
rodin s P. Mgr. Petrem Gatnarem - v sobotu 13. 12. 2014, 
8:30 - 17:00 v Pastoračním domě - Vsetín 
  8:30    - zahájení, dopolední zamyšlení 

12:00  - oběd  (dovážka, výběr z jídelního lístku) 
14:00  - odpolední zamyšlení 
15:45  - Růženec za rodiny  
16:30  - mše. svatá a zakončení 

- Součástí svátost smíření, adorace, pauzy s občerstvením. 
- Nutné přihlášení do čtvrtku 10. 12. 2014 z důvodu zajištění prostor (v sakristii,   
  kanceláři, telefonem, e-mailem). Finanční příspěvek na náklady dobrovolný.  
Těšíme se na vaši účast!!! 

 

                                            DIVADLO 
Mládež z Lidečka zve na divadelní představení „ALŽBĚTA - JEDNA 
Z NÁS....“ v pátek 19. prosince 2014 ve farním kostele. Dobrovolné 
vstupné bude věnováno na činnost sdružení “YMCA  - setkání“, 
věnující se manželství, rodinám a dětem.  
                                           KONCERTY 

O 2. neděli adventní   7. prosince 2014 v kapli sv. Růženy v 15:30  koncert ZUŠ. 
 

O 3. neděli adventní 14. prosince 2014 koncert dechové hudby POLANČANKA     
 v našem kostele na Vsetíně v 16:30, srdečně zveme. 
 

O svátku sv. Jana v sobotu  27. prosince v 19:30 v kostele bude koncert  pěveckého 
sboru SONET. 
 

V pátek Mládež VseDě zve na tzv. SILVESTROVSKÉTÓČO, začátek mší svatou 
v 17:00 v děkanském kostele, celebruje P. Mgr. Karel Hořák, KPM, po ní svědectví  
Terezky Buriánové a Justýnky Trličíkové, následovat bude  program v PC. Srdečně 
zvou animátoři!!!! 
 

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice ve spolupráci s farností Vsetín, zve rodiče, 
pedagogy a všechny zájemce na nástavbový seminář Kursu efektivního 
rodičovství. Není podmínkou absolvovat Kurs efektivního rodičovství. Téma 
semináře je „Emoce v našich životech a co s nimi“, koná se v PC ve Vsetíně v 
sobotu 29. listopadu 2014 od 9:00 – 16:00. Poplatek 200Kč, manželé 250Kč. Přednáší 
Mgr. Marie Kaňovská z Jitřenky. 
 

KŘÍŽ SVĚTOVÝCH DNŮ NA VSETÍNĚ v neděli 7. prosince 2014 15:00  - 18:00. 



 

 

• Příští neděli začneme ADVENT a nový církevní rok, který v pastoračním plánu 
ČBK bude Rokem národního eucharistického kongresu. Advent je třeba prožívat 
s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Oblíbeným symbolem v předvánočním 
čase je adventní věnec, který nemá chybět v žádné rodině. Vyrábět je budeme 
v pátek 28. listopadu od 16:00. Při nedělních bohoslužbách věnce požehnáme. 
Přineste si je před oltář. 

• Sdružení Šance paní Mgr. Kubicové Miroslavy bude prodávat Vánoční hvězdy, 
v  neděli 30. listopadu 2014, před a po bohoslužbách v chodbě u kostela. 

• RORÁTY budou také pravidelně každý všední den od 6:30, kde děti půjdou 
v průvodu s lampičkami. V 7:00 pro ně bude přichystaná snídaně v PC i v Polance 
na faře. 

• Jako každý rok, tak i letos budu mít „cestu kolem Vsetína“. Těším se 
na naše společné setkání v pátek po mši svaté pro děti 5. prosince 
                                                    Váš Mikuláš  

• Charita Vsetín - Denní stacionář pro seniory - Vás zve na prezentaci 
výrobků uživatelů sociálních služeb Denního stacionáře pro 
seniory, který se bude konat v neděli 7. prosince 2014 od 7:00 do 
10:00 v  kostele Nanebevzetí Panny Marie - Vsetín. Finanční prostředky, které 
věnujete pořízením nabízených výrobků, budou použity na nákup materiálu pro 
aktivizační činnosti s uživateli sociálních služeb v Denním stacionáři pro seniory 
Charity. 

• Svátost nemocných budeme udělovat společně o 2. neděli adventní (Polanka o              
4. neděli adventní)  při všech bohoslužbách. Přistoupit může: každý kdo dovršil 
věku 60 let a starší, a nebo všichni mladší, kteří jsou vlivem nemoci v trvalém 
ohrožení života. K přijetí svátosti je nutný stav milosti přijetí svátosti smíření. 
Zpovídá se každý den půl hodiny přede mší svatou a na 1. pátek 9:00 - 11:00 a 
16:00 - 17:45. 

• V pondělí 8. prosince bude slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu (Církevně zasvěcený svátek). Mše svaté budou v 7:00, 10:00 (kaple 
sv. Růženy) a večer v 17:00. Po večerní mši svaté vyjdeme v průvodu 
k Mariánskému sloupu na Horním Městě, kde bude nejdříve posvěcení sochy 
IMMACULATY a poté zasvěcení farnosti a města Panně Marii Neposkvrněné. 
Vezměte si červené kalíšky!!!! 

• Pokud máte doma NEMOCNÉ, kteří by uvítali návštěvu kněze, s ním se 
pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo na faře a z kraje týdne od  
15. prosince 2014 je navštívíme (mimo ty, které pravidelně navštěvujeme). Platí i 
pro Polanku a Pozděchov. 

• Velký úklid kostela bude v pondělí 15. prosince 2014 od 16:00, fary toto pondělí. 
• Společná vánoční zpověď bude o 4.  neděli adventní 21. prosince od 14:00 - 16:00. 

Bude zpovídat deset kněží. V Polance v sobotu 20. prosince 2014 od 14:00 - 16:00. 
Prosíme využijte těchto příležitostí. Zpovídá se také před každou mší svatou. 
Nenechávejte zpověď na poslední chvíli. Od Štědrého dne se už zpovídat nebude. 



 

 

• Ve středu na Štědrý den bude zde v 15:00 vánoční mše pro rodiny s dětmi, ve 
20:00 vánoční mše svatá především pro seniory v kapli sv. Růženy. Ve 21:00 
vánoční hodinky - zpěvy, srdečně zveme ty, kteří si chtějí zazpívat koledy. Ve 
22:00 bude „půlnoční“. O Štědrém dnu i na Boží hod bude sbírka na náš kostel. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

• Ve čtvrtek na Boží hod vánoční 25. prosince 2014 budou bohoslužby v 7:00, 8:30, 
10:00 a 18:00. Odpoledne ve 14:30 pobožnost u jesliček. 

• V pátek na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby v 7:00 a 8:30. 
• V sobotu po ranní mši svaté v 8:30 posvětíme víno, nápoj sv. Jana.  
• V neděli na svátek Mláďátek betlémských, mučedníků, se koná tradiční pouť za 

nenarozené děti na sv. Hostýně a ve farnosti manželé obnoví  na Svátek  Svaté 
rodiny manželské sliby - končí Rok rodiny, nikoli práce s rodinami.... 

 
KŘÍŽ MLADÝCH POČTVRTÉ V ČR 

 

Jde o jednoduchý dřevěny kříž. Délka příčného prkna 
je 175 centimetrů, jeho výška jsou téměř 4 metry a celý  
je 31 kilogramů těžký. 
Původně byl tento kříž postaven v roce 1983  v bazilice 
svatého Petra v Římě v blízkosti hlavního oltáře. Na 
konci Svatého roku, 22. dubna 1984, jej papež Jan Pavel 
II. daroval mladým lidem se slovy:  
"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." 
První cesta tohoto kříže za hranice Říma vedla v roce 
1984 do Mnichova, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke 

kardinálu Tomáškovi. Od roku 1985 doprovází tento obyčejný kříž všechny Světové 
dny mládeže. Během uplynulých třicetijedna let tak navštívil všechny kontinenty.  
Vždy rok před Světovým dnem mládeže putuje tento kříž po městech té země, která 
se v létě stane místem setkání Papeže a mladých lidí z celého světa, a kde je pak 
vztyčen na hlavním pódiu. Mimo jiné byl např.  Kříž Světových dnů mládeže 
vztyčen i na troskách newyorských dvojčat jako výraz solidarity mládeže celého 
světa. Kříž spolu s mariánskou ikonou Salus Populi Romani si asi stovka polských 
mladých vyzvedla při Květné neděli, 13. dubna 2014, v Římě. Nejprve oba 
předměty zamířily do Poznaně a nyní putují po každé ze čtyřiačtyřiceti polských 
diecézí. V každé z nich zůstanou zhruba dvacet dní. Na závěr bude tento 
jednoduchý dřevěný kříž, vztyčen na hlavním podiu Světového setkání mládeže v 
roce 2016 v Krakově.  
V České republice bude kříž pouze pár dní a podle všeho je mezi mládeží o tuto 
událost velký zájem. Pokud byste u toho rádi byli i vy, vedle Archy v Rajnoškách 
bude náš kostel jediným místem, kde můžete tento kříž v naší arcidiecézi vidět. 



 

 

V neděli 7. prosince 2014 od 15:00 – 18:00 můžeš být s Ním....... za účasti účastníků 
SDM a Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie z Uherského Brodu. 

 
OBNOVENÍ SOCHY IMACULATY NA HORNÍM MĚSTĚ 

 
Když mi někdo před rokem chtěl dát peníze na opravu 
sochy sv. Jana Nepomuckého na Horním Městě, říkám mu, 
že není „naše“. Zanedlouho už tam nebyla, ruce 
resturátorů ji daly do původní krásy, stejně tak i socha 
Immaculaty. Ta byla během října znovu instalována. 
Restaurovaná byla nákladem 468.000Kč. Velký dík patří 
paní bývalé starostce Bc. Ivetě Táborské, radě a 
zastupitelstvu Města Vsetín i všem, kdo se staráte o 
sakrální památky, které nejsou  v majetku církví. Socha sv. 
Jana byla posvěcena 18. května 2014 a na svěcení 
IMMACULATY vás zveme na Slavnost Neposkvrněného 
početí Panny Marie v pondělí 8. prosince 2014 v 17:00, kdy 
po mši svaté vyjdeme v procesí s rozžatými svíčkami 
k Mariánskému sloupu, kde po obřadu zasvětíme město a 
farnost NEPOSKVRNĚNÉ. 

 
KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Pilařova 3, 767 01 Kroměříž, tel. 573 501 111 
ag@agkm.cz, www.agkm.cz  

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 
2014/2015 Podmínky pro přijetí do 1. ročníku 
šestiletého nebo čtyřletého studia:  

- úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy 
- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky 

- žáci s vynikajícím prospěchem mohou být 
přijati bez přijímacích zkoušek 

Další informace získáte v sobotu 
6. prosince 2014, kdy proběhne na naší škole 
od 9:00 - 12:00 Den otevřených dveří. 

Přihlášky ke studiu: Podávejte na 
běžných formulářích, které obdržíte v základní 
škole (na vyžádání přihlášku pošleme). 
Přihlášky je nutno podat do 15. března 2015. 

Mgr. Štěpán Bekárek 
ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 

 



 

 

Od 1. září 2004 zahájilo ve zrekonstruovaném areálu velehradského kláštera výuku 
nově založené církevní čtyřleté STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD. 

Tato škola chce navázat na staletou kulturní a výchovnou cisterciáckou a 
jezuitskou tradici spojenou s Velehradem. 

Výuka na této škole vychází ze stejných 
učebních plánů, jako mají všechna gymnázia, protože 
absolvent školy musí být připraven tak, aby byl 
schopen úspěšně studovat na vysoké škole nebo na 
vyšší odborné škole, jak je tomu u ostatních gymnázií. Úkolem církevní školy je 
spoluvytvářet křesťanské hodnoty v prostředí studentů a pedagogů a hlouběji se 
seznamovat s poselstvím křesťanství.      

            Na Stojanově gymnáziu mohou studovat chlapci i dívky, věřící 
i nevěřící, pokud splní kritéria přijímacího řízení a mají touhu spoluvytvářet 

jednotnou atmosféru školy. Součástí 
Stojanova gymnázia je i domov 
mládeže, který je nabídnut především 
žákům z větší vzdálenosti. Výchova a 
denní program ubytovaných žáků 
vychází z jejich přirozených potřeb.  

Na Stojanově gymnáziu, stejně 
jako na ostatních církevních školách, se 
neplatí školné a cena za ubytování ve 
školním roce 2014/15 je 1000Kč 
měsíčně. 

Mgr. Michal Hegr 
ředitel Stojanova gymnázia Velehrad 

 

„FARNÍ KRONIKY 2014“ 
Do našich farních společenství jsme přijali: 
Barbora Nicol Janošová, *31. 05. 2013(Vsetín)  

Mikuláš Danko, *09. 14. 2014(Vsetín) 
Terezie Klára Šenkeříková, *09. 14. 2014(Vsetín) 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Koloman Gádžor, 65 let, † 07. 11. 2014 (Vsetín) 
Vladislav Ptáček, 80 let, † 11. 11. 2014 (Vsetín) 

Jakešová Františka, roz. Ondrušková, 97 let, † 15. 11. 2014 (Vsetín) 
Adolf Daněk, 54 let, † 27. 10. 2014 (Valašská Polanka) 

Růžena Šafaříková, roz. Juřicová, 83 let, † 16. 11. 2014 (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. 


