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PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÉÉ  OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  
                    JJssoouu  zzaa  nnáámmii  nneejjeenn  pprráázzddnniinnyy  aa  ččaass  ddoovvoolleennýýcchh,,  aallee  ii    22//33  rrookkuu..  PPrroožžiillii  jjssmmee  
DDEEKK  ii  FFEEKK,,  ssllaavvnnoosstt  uudděělloovváánníí  ssvv..  bbiiřřmmoovváánníí,,  ppřřiippoommíínnkkuu  7700  lleett  bbeezz  vváállkkyy,,  aallee  ttaakkéé  
nnoovvooddoobbéé  ssttěěhhoovváánníí  nnáárrooddůů,,  kkddyy  ddeennnněě  ppuuttuujjíí  ttiissííccee  nneeeevvrrooppaannůů  nnaa  ssttaarrýý  kkoonnttiinneenntt  
zzaa  ssvvoobbooddoouu,,  aallee  ttaakkéé  zzaa  vvyyssnněěnnýýmm  bbllaahhoobbyytteemm........  ZZaattíímm  jjssmmee  ttrraannzziittnníí  zzeemmíí,,  aallee  aažž  
ssee  nneepprrooddyyššnněě  uuzzaavvřřoouu  hhrraanniiccee  ppaakk  ii  ccíílloovvoouu  pprroo  ttyy,,  kktteeřříí  ssee  nneeddoossttaannoouu  ddááll......  
NNeebbuuddee  ttoo  jjeenn  ppáárr  ssttoovveekk  bběěžžeennccůů,,  mmoožžnnáá  ii  ddeessííttkkyy  ttiissíícc..  BBuuddee  ttoo  nnááppoorr  nnaa  
hhuummaanniittáárrnníí  oorrggaanniizzaaccee  ii  nnaa  nnááss  vvššeecchhnnyy..  
                    NNááss,,  aallee  jjeeššttěě  ččeekkáá  zzaahháájjeenníí  nnoovvééhhoo  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu  --  vvýýuukkyy    nnáábboožžeennssttvvíí((uužž  bbyy  
ttaakkéé  bběěžžeellaa  CCíírrkkeevvnníí  MMŠŠ,,  kkddyybbyy......)),,  nnaappllnnoo  ssee  rroozzbběěhhnnee  ččiinnnnoosstt  RRooddiinnnnééhhoo  cceennttrraa,,  
ss  ppaanníí  JJaarrmmiilloouu  HHyyžžáákkoovvoouu,,  ppřřiipprraavvuujjeemmee  oossllaavvyy  8800..  vvýýrrooččíí  ppoossvvěěcceenníí  nnaaššeehhoo  
kkoosstteellaa  NNaanneebbeevvzzeettíí  PPaannnnyy  MMaarriiee,,  ((++  66..  řřííjjnnaa  11993355))..  PPřříípprraavvoouu  bbuuddoouu  FFaarrnníí  eexxeerrcciicciiee  
oodd  úútteerrýý  2299..  zzáářříí  ddoo  ssoobboottyy  33..  řřííjjnnaa  ppoodd  vveeddeenníímm  PP..  JJiiřřííhhoo  ŠŠiinnddeelláářřee,,  rreeddeemmppttoorriissttyy  
zz  VVííddnněě,,  kkddee  ssee  ssttaarráá  oo    ččeesskkéé  kkrraajjaannyy..  PPřřeeddnnáášškkyy  bbuuddoouu  rráánnoo  ii  vveeččeerr,,  pprroossíímm  
uudděělleejjttee  ssii  ččaass..  AAvviizzoovvaannáá  ppřřeeddnnáášškkaa  MMUUDDrr..  FFrriiddrriicchhoovvéé  bbuuddee  zzaaččááttkkeemm  lliissttooppaadduu..  
                      KKrriizzee  rrooddiinnyy,,  rrooddiinnnnýýcchh  hhooddnnoott,,  nneeddoossttaatteekk  ppoovvoolláánníí,,  zzvvllááššttěě  kknněěžžsskkýýcchh  nnááss  
mmuussíí  ppřříímmoo  ttááhhnnoouutt  nnaa  SSvvaattýý  HHoossttýýnn  vv  ssoobboottuu  1199..  zzáářříí  oodd  1155::0000,,  mmoocc  vvááss  pprroossíímm,,  
ppřřiihhllaassttee  ssee,,  PP..  jjoosseeff  ii  PP..  AAnnttoonníínn  ppoojjeeddoouu  ss  vváámmii,,  jjáá  bbuudduu  ss  ččlleennyy  rrooddiinnyy    KKuunnddeerroovvyy  
nnaa  sstteejjnnýý  úúmmyyssll  pprroossiitt  ssee  SSvvaattýýmm  oottcceemm  FFrraannttiišškkeemm  nnaa  VVIIIIII..  WWFFDD  vvee  FFiillaaddeellffiiii..  
VVzzppoommeeňňttee  pprroossíímm  vv  mmooddlliittbběě..  wwwwww..wwoorrllddmmeeeettiinngg22001155..oorrgg..  VVrrcchhoolleemm  rrookkuu  ppaakk  
bbuuddee  NNáárrooddnníí  EEuucchhaarriissttiicckkýý  kkoonnggrreess  vv  BBrrnněě  1177..  řřííjjnnaa  22001155  --  oobbnnoovvmmee  oonnuu  
SSMMLLOOUUVVUU  NNOOVVOOUU  AA  VVĚĚČČNNOOUU..    
                      KKoonneecc  rrookkuu  ppaakk  bbuuddee  vvee  zznnaammeenníí  zzaahháájjeenníí  RRookkuu  MMiilloossrrddeennssttvvíí  --  88..  pprroossiinneecc..    

  

CHARITNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
 

        Začátkem června jsme opět uspořádali jak pro uživatele našich služeb, tak i pro 
všechny ostatní převážně starší a méně pohyblivé farníky, tradiční pouť na Svatý 
Hostýn. Tentokrát nás kromě duchovního doprovodu pana děkana Františka Krále 
potěšila svou účastí i paní ředitelka Věra Dulavová. 
         Přestože předpověď počasí oznamovala déšť, ráno nás přivítalo modrou 
oblohou a zářivými slunečními paprsky, což jistě přispělo k dobré náladě všech. 
Pan děkan i paní ředitelka všechny účastníky srdečně přivítali. Otec František 
zahájil naše putování zpěvem mariánských písní a modlitbou. Cesta nám během 
jednotlivých desátků bolestného růžence rychle ubíhala a než jsme se nadáli, 
autobus pod vedením zkušeného „kormidelníka“ pana Jana Kašpara za zpěvu 
mariánské písně „Nastokrát buď pozdravena, ó Matičko Hostýnská“ vystoupal 
téměř až na vrchol.  
         V 9.15 jsme se všichni shromáždili v květinami nádherně vyzdobené bazilice 
ke mši svaté, kterou sloužil za všechny zaměstnance i uživatele naší Charity a také 
na úmysly všech poutníků náš pan děkan. 
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Po mši svaté se ti 
fyzicky zdatnější vydali 
na křížovou cestu, 
zaměřenou na téma 
bolesti a nemoci v 
životě člověka, kterou 
rovněž připravil a vedl 
o. František. Celou jsme 
ji zakončili modlitbou u 
hřbitůvku, kde je 
pochován bývalý 
olomoucký arcibiskup 
ThDr. František Vaňák  
a   nedávno zesnulý 

dlouholetý duchovní správce Svatého Hostýna P. Jan Chromeček, SJ.  
           Jelikož se blížil čas polední a většina z nás už začala pociťovat hlad, neváhali 
jsme a rychle jsme se přesunuli do jedné z restaurací, kde jsme se posilnili 
výborným obědem. Zbývající volno pak mohl využít každý podle svého uvážení – 
návštěvou stánků za účelem nakoupení památek či „vítaného“ z pouti, prohlídkou 
expozice Svatohostýnského muzea v prostorách Jurkovičova sálu nebo procházkou 
k pramenům vody, podél zastavení Cesty světla či posezením na lavičce v závětří. 
           Ve 13 hodin jsme v bazilice před vystavenou Nejsvětější Svátostí poděkovali 
Pánu Ježíši i Panně Marii za všechny milosti a vyslyšené prosby a po závěrečném 
požehnání jsme se vydali domů s předsevzetím, že dá-li Bůh, zcela jistě na toto 
posvátné místo za rok opět zavítáme. K radostné náladě při zpáteční cestě přispěla 
také štamprlička slaďoučké medoviny od paní ředitelky, po které se to tak krásně 
prozpěvovalo :-) Závěrem 
bych chtěla moc poděkovat 
všem, kteří s organizací celé 
pouti i při jejím průběhu 
pomáhali, otci Františkovi 
za duchovní doprovázení a 
především krásný, mohutný 
zpěv, panu řidiči Janu 
Kašparovi za bezpečnou 
jízdu a hlavně Panně Marii a 
sv. Antonínu Paduánskému, 
patronovi letošní pouti, za 
to, že jsme se všichni ve 
zdraví a duchovně 
občerstveni vrátili do svých domovů. 
 

                                                    Bc. Marta Koňaříková, pastorační asistentka Charita Vsetín 
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PRÁZDNINOVÉ OZVĚNY z ffaavvsseettiinn@@aaddoo..cczz 
 

TIP NA DOVOLENOU - MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 
         Rádi  bychom se s Vámi podělili o prožitou dovolenou, kterou ve dnech  4.-11. 
července pořádalo v  Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu sdružení YMCA. Toto 
sdružení organizuje programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i 
celé rodiny.  
         Již 26 let také pořádá manželská setkání (kterých jsme se spolu s dalšími téměř 
sto páry z celé republiky účastnili).  Jde o křesťanskou iniciativu usilující o obnovu, 
zlepšení a upevnění manželství a rodiny. Přišla k nám před více než 20 lety 
z Finska.  
           Náplní týdenního kurzu byly přednášky týkající se vzájemných vztahů muže 
a ženy v manželství doplněné o skupinovou práci. Ve skupinkách 3 - 4 párů se 
partneři společně zamýšleli nad obsahem přednášek a poznatky se snažili 
promítnout do jejich současné životní situace. Vzájemně se obohacovali 
o zkušenosti, vše v duchu modlitby a důvěry v Boží přítomnost a milost.  
         Obsahem přednášek byla tato témata: Krize v manželství, Priority, Zdravé 
sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, 
Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti, 
Sexualita. Přednášejícími byly manželské páry, které nabízely svědectví vlastního 
života. Do programu byl zařazen také čas pro odpočinek, sdílení a sport. Celá akce 
byla realizována na velmi vysoké úrovni za účasti několika kněží, psychologů a 
dalších odborníků. 
           Více informací o sdružení a pořádaných akcích najdete na webových 
stránkách http://www.setkani.org/. 
                                                                                                        Eva a Vlastimil Juřičkovi 

 

NA NÁVŠTĚVĚ V  CHRÁMU NANEBEVZETÍ P. MARIE V POLNÉ 
Při našich prázdninových toulkách jsme se zastavili v polenském chrámu, který je 
odborníky řazen mezi 
nejnádherněji vyzdobené církevní 
stavby v České republice. Polná je 
městečko ležící na východ od 
Jihlavy. Chrám je dokonalou 
ukázkou precizní výtvarné práce 
italských mistrů z Florencie,  je 
zde štuková a fresková výzdoba 
na stěnách, dále ve valené klenbě 
a stropech chrámu, výzdoba má 
vskutku evropskou úroveň. Jen 
těžko lze popsat osobní prožitek té 
krásy (velmi nás oslovily 
baldachýny). Návštěvu Vám 
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určitě doporučujeme. Chrám je národní kulturní památkou, proto je zde průvodce a 
je zde možno získat potřebné informace a chrám si projít. Můžeme ještě doplnit, že 
dále v Polné lze navštívit hrad a zámek (doporučujeme místní restauraci) a čas si 
možná najdete i na židovskou synagogu. Vše je nově opraveno a zanechává velmi 
příjemné dojmy a nové poznatky pro dospělé i děti. 
  

                                                                                   Monika a Pavel Jelínkovi, Vsetín 
  

PODĚKOVÁNÍ VDĚČNÝCH POUTNÍKŮ  
 

           Ve dnech  8. 5. - 16. 5.2015 jsme se účastnili krásného poutního zájezdu k          
 P. Marii a do dalších míst, která zasahují srdce věřících./ Ženeva, Ars, Taizé, 
Cluny, Paray le Monial Nevers, Lourdes, Carcassone, Pont du Gard, Avignon, La 
Salette/. 
            Otec Antonín Fiala nás duchovně připravil, zorganizoval a p. Mgr Jindřich 
Miklas, nám byl obětavým průvodcem, a radil s velkou trpělivostí, zvláště 
seniorům. Páni řidiči jeli bezchybně a žíznivé šikovně obsluhovali . Nesmíme také 
zapomenout na ty , kteří nás provázeli svými modlitbami. Domnívám se, že se 
krásně nejrůznějším způsobem rozvíjely mezigenerační vztahy, které v občanské 
společnosti vždy nefungují. Myslím, že dobře připravené promluvy, modlitby, čas 
ke vzájemnému sdílení se dobře prolínaly. Byl prostor i pro legraci a národní 
písničky.,příběhy, svědectví. Poutní  průvodce, které  jsme obdrželi od otce 
Antonína bude mnohé  nadále provázet  a bude pomáhat při modlitbě i vzpomínání 
na nezapomenutelné chvíle.  Nevíme ,co vyzdvihnout. Denní mše svaté na 

promodlených místech, 
nádherná křížová cesta, 
Světelný průvod, kde vlála i 
naše česká vlajka,možnost  
osobního duchovního 
rozhovoru, odevzdané 
ponoření do lurdské 
vody,duch přátelství za 
jízdy i při ubytování a 
stolování, La Saletta a 
mohutná vichřice.Mnozí 
z nás už vyprávěli mnohým 
a vypravují. Jistě se 
k našemu putování vrátíme , 

už jsme  slyšeli krásné zrekapitulování 24. 5. 2015, od otce Antonína v našem 
kostele., které jsme doprovodili upřímnou modlitbou a zpěvěm. Jsme vděční za 
krásný pamětní  list, který jsme obdrželi od cestovní kanceláře MIKLAS TOUR, 
mnozí jej jistě nechají zarámovat a bude doma na čestném místě. 
         Nádherné bylo, že s námi jely i 2děti, které vše zvládaly a poctivě 
ministrovaly.Byl to dar pro nás i jejich rodiče.Věříme , že naši duchovní otcové 
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s námi budou sdílet další poutě. Mnozí se již těší na 2denní zájezd na konci 
letošních prázdnin.Matičko nebeská, díky za všechna přijatá dobrodiní.  
                                                                                                           

                                                                                                                      Spokojení poutníci  
 

KURZ MINIFOR 
Zveme naše starší kluky na kurz pro ministranty od 15 let. Přihlášky posílejte do 

15. 9. 2015. Ke stažení je najdete na www.ministranti.info/minifor. Program kurzu 
připravují bohoslovci a stojí na dvou pilířích: teoretická část (přednášky o liturgii, 
duchovním životě a práce s ministranty ve farnosti) a praktická část (nácviky, 
služby při liturgii, hry jako inspirace na schůzky, apod.). Velký důraz je kladen na 
prohloubení osobního vztahu ke Kristu, a proto součástí kurzu je vždy společná 
mše svatá, adorace a jiné. Víkendy jsou převážně na farách v olomoucké arcidiecézi. 
Začíná se vždy v pátek večeří a končí v neděli obědem. Bližší informace o MiniForu 
naleznete na internetových stránkách pro ministranty naší olomoucké arcidiecéze: 
www.ministranti.info.  

                      

                        2 Tomášové, Štěpáne, Martine z Polanky a další.....výzva pro Vás! 
 

VIZITAČNÍ ZPRÁVA ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 
 

Milý otče děkane, 
 
             děkuji Tobě i Otci místoděkanovi Vlastimilu 
Vaňkovi za provedené vizitace hned na začátku roku a za 
předání protokolů, které jsme spolu projednali 15.6.2015 
v Olomouci.  
             Děkuji všem kněžím za jejich obětavou práci ve 
farnostech a také všem spolupracovníkům děkana. 
Vzhledem k nedávné generální vizitaci děkanů, nereaguji 
na jednotlivosti, protože většinu jsme probrali osobně. Jen 

prosím, abys osobně dohlédl na splnění toho, co bylo uloženo, zvláště důsledný 
systém ve farních kancelářích a dopsání matrik. 
           Po našem rozhovoru jsem připraven vyhovět žádosti P. Františka Kuběny o 
převedení farnosti Liptál z jeho správy do Tvé správy, aby se dodržely hranice 
děkanátu a bral ohled na jeho zdraví, jak požaduje. Podmínkou je ovšem dopsání 
farních kronik. 
           Mám radost z toho, co se daří P. Karlu Hořákovi, v jeho nelehkých farnostech, 
a děkuji P. M. Lukasiewiczovi, který z Vašeho děkanátu odchází, za velké úsilí o 
opravu fary. 
           Prosím, aby v tomto roce byla věnována pozornost Národnímu 
Eucharistickému kongresu v Brně, kde čekám mnohé účastníky z Vašeho děkanátu. 
V následujícím církevním roce počítejte s plánovanými aktivitami Mimořádného 
milostivého léta Milosrdenství, které jste dostali elektronickou poštou. 
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S vděčností a s přáním všeho dobra od Pána všem kněžím i 
jejich spolupracovníkům ze srdce žehná 
 
 
 

BIŘMOVÁNÍ VE VSETÍNĚ 2016 

 
Pokud bude zájem, začali bychom s přípravou na biřmování v půli září od 
současných devaťáků a starších. Když jsem se díval do knihy prvokomunikantů, od 
roku 2010 a zpět bylo dětí u 1. svatého přijímání mezi 20 - 30, znamenalo by to, že 
potenciál je, jen zda se rozhodnou a najdou tu odvahu....    Také u všech starších, 
kteří třebas začali praktikovat svoji víru později. Od této neděle jsou přihlášky na 
klekátku, doneste je vyplněné osobně v neděli 29. srpna 2015, mezi 14:00 – 15:00 do 
sálu vedle kostela. Je možné se také přihlásit do katechumenátu, taktéž do příští 
neděle.                                                                                                      
                                                                                                                                     pf 
 
 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  FFAARRNNOOSSTTII  PPOOLLAANNKKAA  
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 
         
               Hlavním dnem NEK2015 bude sobota 
17. října 2015. V Brně na Náměstí Svobody 
bude v 10:30 hodin hlavní bohoslužba 
s následným eucharistickým průvodem a 
s velmi bohatou nabídkou doprovodných 
programů v centru Brna. Je objednán autobus, 
přihlašujte se v sákristii.  
          DĚTI se zatím neozvaly... Pouze jediná – 
Barborka Juřičková. Tak alespoň během září 
namalujte „moje 1. svaté přijímání“ a slohovka 

na téma slov otce biskupa Josefa „ DĚKUJI – PROSÍM – PROMIŇ – MILUJI TĚ“. 
Viz kázání otce biskupa Josefa . 
 
 

HOMILIE OTCE BISKUPA JOSEFA HRDLIČKY PŘI DEKU 
OLOMOUCI 15. KVĚTNA 2015 

Milé děti, to tady ještě nebylo, aby se u nás v Olomouci pod širým nebem sešlo tolik 
tisíc dětí ke mši svaté. Slyšeli jsme příběh z evangelia, také o velkém zástupu lidí 
kolem Ježíše, i jich bylo pět tisíc. Bylo to venku na velké louce, všichni poslouchali 
Ježíšovo kázání a pak dostali hlad. Učedníci se ptali Pána, kde vezmou tolik jídla 
pro všechny – bylo už pozdě a nakrmit 5000 lidí by taky něco stálo. – Ale byl tam 
jeden chlapec. Malý kluk. Možná vašeho věku. Ten jediný si vzal z domu něco 
k jídlu: 5 chlebů a 2 ryby. To byla jeho svačina. Ježíš řekl: Přineste mi těch pět chlebů 
a dvě rybky. Ten chlapec mohl klidně říci: „Ne, nedám, to je moje sváča, měli jste si 
vzít sebou také jako já. Kupte si, nedám.“ Ale on to neřekl. Vzdal se svého jídla a, i 
když měl jistě už taky hlad, ani jeden kousek chleba si nenechal. Mohl si to jídlo 
skrývat a potají z něj sám ujídat. Ale on dal všechno Ježíšovi. A Ježíš z toho mála 
nasytil všechny: Pět tisíc lidí. 

   Co myslíte? Můžeš být i ty takový chlapec nebo dívenka, který si dovede něco 
odřeknout pro Ježíše? Neřekneš: Nedám, je to moje, – ale řekneš: Pane, rád ti to 
dám, rozmnož to – ty to jediný umíš, i z mála nasytit mnoho. A Ježíš když to slyší, 
má radost. I když to nikdo jiný nevidí a neví, jenom On a ty. Určitě tím něco ve 
světě změní k lepšímu.  

   Taková odřeknutí, co to třeba může být? Třeba ti napadne, dnes je mše svatá a 
mohl bych jít ministrovat.  Půjdu nebo nepůjdu? V televizi bude hokej nebo fotbal 
nebo hezká pohádka? Čemu dám přednost? Vím, že Ježíš na mě čeká a těší se na 
mě. Nebo dám přednost hrám na počítači? A najdeme víc takových způsobů k 
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dobrým skutkům, třeba si malá školačka odřekne něco ze své pokladničky a daruje 
to pro hladové nebo nemocné děti, a ani nevíš, jakou cestu najde Ježíš, aby někde ve 
světě někoho nasytil a rozmnožil to málo, cos mu s láskou dala. Může z toho nasytit 
i velký zástup. Není to skvělé? 

    Teď společně slavíme mši svatou. Říkáme tomu také slavení Eucharistie. Možná 
už víte, co znamená to cizí slovo? Znamená to díkůvzdání, kdy slavíme Tělo a Krev 
našeho Pána. Ježíš při poslední večeři řekl svým přátelům: Chci se s vámi setkávat. 
Dívejte se, co teď udělám: Vzal chléb a pak kalich s vínem. Řekl: vezměte a jezte, 
vezměte a pijte – to je mé Tělo a má Krev. A tak to budete dělat a myslet na mne a já 
budu ve vás a vy budete ve mně. A to se děje už 2 tisíce let při každé mši sv. I teď 
zde nastane zázračné nasycení nás všech.    

   Když se doma najíš, budeš mít brzo hlad, říká se, že děti a mladí lidé jí jednou za 
den, a to „od rána do večera.“ Ježíš nám ale dává chléb, který sytí naši duši a dává 
nám sílu, abychom obstáli ve všem, co nás v životě potká. Je to chléb z nebe. S 
Ježíšem vždy všechno zvládneme a zvítězíme. 

  V neděli jsem biřmoval mladé lidi ve Zlíně a stalo se mi toto: Po mši svaté za mnou 
přišel jeden biřmovanec s přáteli. Nesli meč. Velký, krásně kovaný meč. Žádal mě, 
abych mu ho požehnal. Namítl jsem, že Ježíš řekl Petrovi, když ho chtěl bránit 
mečem: „Zastrč meč do pochvy, bojujeme jinými zbraněmi.“ Ale také jsme si 
uvědomili větu sv. Pavla, že se máme opásat „mečem Ducha“ a být rytíři 
Kristovými. „Boží Slovo je jako dvousečný meč.“ A tak jsem mu meč požehnal a 
pak mladík poklekl na jedno koleno jak rytíř ve středověku a nechal se pasovat 
dotekem na rameno za rytíře Kristova. Věřím, že i tady přede mnou z těchto dětí 
vyroste armáda Ježíšových rytířek a rytířů, kteří mu pomohou změnit svět láskou a 
dobrem. 

   Teď přijde jeden malý úkol. Dělal se průzkum o nejpoužívanějších slovech mezi 
lidmi. Víte, která to jsou? Ve všech řečích jsou to slůvka: DĚKUJI -  PROSÍM -
PROMIŇ - MÁM TĚ RÁD. - Možná někdo z vás to umí říci i německy, anglicky 
nebo italsky nebo francouzsky (Thank you, sorry, please, pardon, I love you). 

    Představte si, že když mluvíme s Bohem, i my máme používat nejčastěji tyto čtyři 
způsoby. Církev zná modlitbu děkovnou, prosebnou, kajícnou a vyznání lásky, 
chvály. – Zkuste si vzpomenout, kde ve mši svaté v kostele vyznáváme hříchy a 
litujeme jich? Znějí tam slova: Vyznávám se, že často hřeším (je to hned na začátku). 
Pak také opakujeme v přímluvách větu: Prosíme tě, vyslyš nás, a myslíme na trpící, 
chudé, pronásledované, hladové… Vzpomeneme si, kdy děkujeme? Třeba slovy: 
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci --- nebo: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou 
slávu. – A pak tam máme ještě slůvko: Mám tě rád, miluji tě. Přímo to ve mši svaté 
není, jsou to velmi důvěrná slova, která spíš chováme v srdci, ale když voláme: 
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Chválíme tě, velebíme tě, klaníme se ti, oslavujeme tě, znamená to: Milujeme tě, 
Ježíši, a ty ještě víc miluješ nás. I já tě chci milovat víc a ještě víc a úplně nejvíc. 

    Mezi vámi jsou už jistě ti, kteří přijímají Tělo Krista – dokonce jsou zde mezi námi 
i ti, kdo ho letos teprve poprvé přijmou. Zvedněme ruku, kterých se to týká – 
pozdravme je potleskem! Brzy se stanou nejmenšími nositeli a svatostánky Krista ve 
vlastní čisté duši. 

     Děti, ještě tu mám jeden vzkaz. Od mladého věřícího sportovce, zřejmě hokejisty. 
Říkal mi, že mu připadá, že život bez Ježíše se podobá hře v oslabení. Chybí tvůrce 
hry, hráči se zbytečně dřou, když udělají chyby, inkasují a mohou prohrát celý 
zápas. Život s Ježíšem je naopak spíše hra v přesilovce. On je tvůrce hry, nestřílí 
góly, ale spíše ti posílá nenápadné, zato skvělé přihrávky, a je na tobě, zda je 
zahodíš nebo proměníš. 

   A ještě si zopakujeme ta čtyři základní slova: Opakujme je společně: Ježíš nás slyší 
a určitě nám odpoví: JEŽÍŠI, DĚKUJI TI – JEŽÍŠI PROSÍM TĚ – JEŽÍŠI, ODPUSŤ! 
– JEŽÍŠI, MÁM TĚ RÁD… Amen!                                                    Josef Hrdlička 

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ 
 
         Vážení rodiče, sestry a bratři, 
          na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, 
které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých 
katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše 
neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti ke mně, neboť takovým patří Boží 
království. Mezi maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i šestnáctiletí. Ježíš se 
raduje z blízkosti všech, všichni jsme Božími dětmi a rodiče mají důležitý úkol: 
prosit Pána Boha o pomoc při výchově svých dětí a umožnit, aby Pán Ježíš mohl v 
jejich rodině konat své dílo. 
            Na prvním místě je třeba upozornit na seznamování s pravdami naší víry při 
výuce náboženství, při poznávání základů křesťanství. Je to důležité, vždyť 
nedůvěra k církvi je v naší společnosti způsobena především velikou neznalostí 
základních pravd o Bohu a církvi, která někdy překvapuje i u lidí vzdělaných. 
Mladí lidé by se měli dozvídat o smyslu života, o Boží lásce, která v Kristu přišla na 
svět, o hříchu, který můžeme s pomocí Boží překonávat, o následování Dobrého 
pastýře, našeho Pána Ježíše Krista. 
              Při hodinách náboženství se mládež neseznamuje jen s pravdami víry, ale 
také se spolužáky, s kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro jejich životní 
zakotvení důležité zvláště v době dospívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři 
shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Církev je společenství! Společně 
se učíme pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhému, vytvářet přátelské 
vztahy, společně směřujeme do Božího království. Proto je užitečné navázat na 
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školní rok vhodným prázdninovým setkáním, křesťanským táborem či chaloupkou, 
kde je možné sdílet svou víru s ostatními. 
                Seznamování s životem církve a prožívání společenství by mělo vyústit v 
pravidelnou účast na mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš nabízí sebe a radí: 
Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo je pravý 
pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto správné připravit dítě na první svaté 
přijímání, a pak připustit, aby se s Pánem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé mši 
svaté nasloucháme Božímu slovu, můžeme přijímat Pána Ježíše v Eucharistii, 
potřebujeme požehnání do dalších dnů. Vždyť cesta následování Dobrého pastýře 
vede až do Božího království. 
                Vážení rodiče, víte, že duchovní život každého dítěte začíná v rodině 
modlitbou a způsobem života rodičů. Příklad svým dětem dáváte tím, že kladete 
důraz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, nebo je považuje za zbytečné. Církev od 
rodičů očekává, že budou ve svých dětech upevňovat vztah k Bohu a nedají ničemu 
přednost před nabídkami našeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve Boží království, 
ostatní vám bude přidáno. Všechny možné kroužky, různé aktivity, sport a další 
mohou být užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud nějaké dítě řekne, že je to v 
kostele nebo na náboženství nebaví, udělejte všechno pro to, aby je to bavilo, 
zajímalo, obohacovalo. Není správné být otroky počítačů a televize, zvláště když 
víme, že nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí tím, co doporučují, zda 
to nejsou jenom slova. 
                           Bůh Vám k tomu žehnej, stojíme za Vámi a žehnáme Vám! 
                                                                        

                                                                                          Vaši čeští a moravští biskupové 
 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ 
Jako křesťanští rodiče jste se zavázali, že „ své děti budete vychovávat podle 
Božího zákona, že je budete učit milovat Boha a lidi jak nám to Pán Ježíš 
přikázal“ (Křestní obřady). Náboženství je sice nepovinný předmět, ale vy jste 
povinni náboženskou výchovu zajistit a my vám k tomu chceme pomoci. Od 1. do 
3. třídy se jedná o  přípravu na 1. svaté příjímání, od 4. do 9. třídy nedílná součást 
přípravy na biřmování.                                 

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ V PC VSETÍN 
Úterý:  1. třída - 15:00, 2. třída - 15:45 Mgr. Eva Dominiková 
Středa:  3. třída - 14:00 P. František Král 

      7. 8. 9. třída - 16:00, SŠ – 1x za 14 dní 18:30 P. Mgr. Antonín Fiala 
Čtvrtek:  4. třída - 15:00 Mgr. Eva Dominiková 

        5. + 6. třída - 16:00 Mgr. Eva Dominiková 
AKTOVKY – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

V neděli 30. srpna 2015 zveme všechny školní děti na mši svatou v 8:30(Polanka 
9:30, Pozděchov 11:00) - posvětíme aktovky prvňáčkům, ale i dalším dětem. Ať si je 
vaše děti vezmou do kostela a sednou si dopředu na lavičky, zveme také učitele, 
katechety, školní zaměstnance…. Dostanou také nové notýsky. 
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VIII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - FILADELFIA 2015 
30 DAYS      
                         1. Stvořeni k radosti 
Bůh existuje, je dobrý a miluje nás. Stvořil nás ke 
svému obrazu. Působí aktivně v našem životě.  
        Pro mnoho lidí je člověk jen o něco málo víc 
než pouhý náhodný výsledek evoluce. Jinak 

řečeno, podle mnoha lidi nemá lidstvo žádný vyšší smysl – jedině ten, který si samo 
vytvoří. Ve skutečnosti však toužíme po smyslu. Lidé vždy kladli základní otázky 
jako „Kdo jsem?“, „Proč jsem tady?“, „Jak mám žít?“ Vždy se ve světě v hojné míře 
vyskytuje utrpení i chudoba a – v některých kulturách a společnostech – také 
cynismus vůči jakémukoli náboženství či filozofii. I naše doba je časem zmatku a 
nejistoty. Mnozí lidé poctivě hledají smysl, ale nevědí, komu důvěřovat nebo komu 
svěřit svůj život.  
             Katolická cesta naděje a radosti, lásky a služby je pevně zakotvena v setkání 
s Ježíšem, Bohem, který se stal člověkem. Kromě mnoha jiných činů, které na zemi 
Ježíš vykonal, také trpěl a vytrval v lásce. Byl ukřižován lidskýma rukama, a přesto 
vstal a zvítězil nad smrtí. Křesťané věří, že Bůh, který toto všechno sám vytrpěl, 
není vzdálen člověku. 
             Dozvídáme se od něj, že Boži přirozenost tvoří věčné společenství tři osob – 
Otce, Syna a Ducha Svatého. Ježíš zve každého člověka, aby se stal součástí tohoto 
Božího společenství. Jsme stvořeni k Božímu obrazu a povoláni ke společenství s 
ním a s druhými lidmi. Potom tedy naší přirozeností je být navzájem závislí na 
sobě. K tomu, abychom mohli být lidmi, potřebujeme společenství. Abychom se 
mohli stát člověkem, kterým jsme byli stvořeni, musíme se umět darovat svým 
bližním. Bůh nás z lásky stvořil a neustále z lásky zachovává. Láska je proto 
základní a přirozené povolání každého člověka, láska dává smysl a podobu všem 
aspektům lidského života, včetně rodiny.  
             Katolický pohled na manželství, rodinu a sexualitu je součástí širšího 
poslání žit tak, abychom zjevovali a vyzařovali Boži lásku. Když naplňujeme toto 
poslání, prostupuje náš každodenní život Boží radost. Celá lidská osoba – tělo i 
duše, mužství i ženství i všechno, co vyplývá z každé její části – je zahrnuta do 
Božího pozvání. Tak jako Ježíš zjevil Boží přirozenost tím, že miloval a obětoval se, 
přijímáme i my své skutečné lidství intenzivněji, když navazujeme vztah lásky a 
služby se svými bližními a v klaněni se Bohu.  
             Můžeme druhé lidi nebo sebe sama zneužívat či využívat, nikdy ale 
nepřehlušíme pravdu o tom, jaké nás Bůh stvořil. Naše základní důstojnost se 
neodvíjí od selhání nebo naopak úspěchů. Boží dobrota a láska k nám je přednější a 
podstatně důležitější než jakýkoli lidský hřích. Povolání ke společenství s Bohem 
dokládá důstojnost člověka. Tato důstojnost se bezpečně opírá o Ježíše. Ježíš zjevuje, 
kdo je to Bůh a kdo jsme my. V něm se setkáváme s Bohem, který nám vychází 
vstříc, který vytváří společenství a zve nás, abychom měli podíl na jeho radosti.  
            Dík paní M. Podpinkové, napíše -  zestruční někdo 2. katechezi?                   pf 
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EUCHARISTICKÁ HODINA 
 

                                       Z kázání Mons. Jana Graubnera 16. května 2015 na 
Diecézním Eucharistickém kongresu ve svatováclavské katedrále. 

               Drazí bratři a sestry, rozhodl dnes v den 
arcidiecézního eucharistického kongresu, v roce dvacátého 
výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci 
a svatořečení našeho kněze Jana Sarkandra, ve snaze 
prodloužit dnešní mimořádnou slavnost do běžného života 
věřících a přispět k dlouhodobému a pravidelnému 
prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, založit, 
či spíše obnovit diecézní     společenství adorátorů nazvané 
Eucharistická hodina. 

               Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na 
arcibiskupství. Přihlásit se je možné hned vzadu v katedrále, či přes kteroukoliv 
farnost. Každý přijatý obdrží členskou knížku.  
               Členové se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý 
týden, minimálně však jednou za měsíc. Protože Eucharistie uchovávaná 
ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností 
být na mši svaté častěji, než je povinné. 
             Aby jejich láska k Ježíši nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v 
potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Služba Ježíši v 
potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v 
dobrovolnické službě charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, aby 
tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží 
aspoň o půl hodiny takové služby za týden. 
             Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem může získat plnomocné 
odpustky. 
            Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit povinnost adorace a 
získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka. 
Duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra, 
který jako farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii vyšel 
v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. 
Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno. 
             Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, 
kteří na jeho pozvání k osobnímu přátelství odpoví velkoryse. Kéž shlédne na jejich 
víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti odvrátí všechny útoky 
zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní 
prostředí, či křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se 
mu otevírají. Kéž skrze ně přinese uzdravení do našich rodin. 
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POZVÁNKY NA SRPEN - ZÁŘÍ 2015 
 

SVATÝ HOSTÝN POUŤ RODIN A DĚTÍ na Svatý Hostýn v sobotu 29. srpna 
2015. Na pouti budou i PEDAGOGOVÉ, pro které bude mít přednášku Mons.  Jan 
Graubner  na téma „ Prohlubování osobního vztahu ke Kristu skrze Eucharistii“ 
PROVODOV na ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU v sobotu 5. září 2015, v 11:00 mše 
svatá P. František Král, DR Župy velehradské, po ní opékání, děti budou mít 
připravenou hru o poklad. 
VSETÍN - poděkování za úrodu - DOŽÍNKY  neděle 6. září 2015 v 8:30. 
ŠTÍPA  neděle  6. září 2015, v 7:00, 8:15, 9:30 a 11:00  
ŽAROŠICE 2015 na poutní zájezd s farností Hovězí k Dobré Matce Boží, patronce 
Moravy na ZLATOU SOBOTU 12. září 2015 
SVATÝ HOSTÝN na děkanátní pouť za povolání a rodiny  19. září 2015, cena 
100Kč a děti zdarma.  
VSETÍN - FARNÍ EXERCICIIE 29. 9. - 3. 10. 2015 
BRNO  - Národní Eucharistický kongres  17. října 2015, cena 200Kč. 
 

OPRAVA KOSTELA - FARY VSETÍN 
             Jak jste si všimli, bylo instalováno zábradlí fmou GRYGARA z Janové 
v ceně 37.300Kč. Trošku se opozdily práce na pilastrech, nicméně jsou hotové, 
pilastry byly napuštěny a napenetrovány. Díky paní akademické sochařce MgA. 
Evě Machalové  z Mladé Boleslavi. Díky také za osekání „kazatelny,“ firma LARS 
M+K z Krhové dokončí omítky v ceně 317 807,80Kč  aa  ppaann  aakkaaddeemmiicckkýý  ssoocchhaařř    
MMiirroossllaavv  MMaacchhaallaa    iinnssttaalluujjee  kkřříížž  ppřřeedd  kkoosstteelleemm  vv  cceenněě  146 500Kč. Díky všem za  
brigádnickou pomoc a finanční podporu. 
 

MOJE POSLEDNÍ PROSBA 
                 

Po 11 letech (1991 - 2001 Kelč) jsem se vrátil na Valašsko. 
S Boží pomocí a obětavých farníků se podařilo mnoho 
dobrých věcí, kromě jiného postavit nové kostely nebo 
alespoň začít s jejich stavbou. Jedním z nich je také 

kostel sv. Václava v  
Sazovicích u Zlína na 
pomezí Valašska - Hané - 
Slovácka. Kostel kopíruje svatováclavskou kapli 
v katedrále sv. Víta. Buduje se hrubá stavba - 
kruhový betonový monolit, fmou BB - STAVBY, pana 
Žáka z Pozděchova. Celkové náklady i s interiérem 
jsou asi 18mil.Kč. Prostavěly se už 4mil. Pokud 
budete chtít podpořit toto dílo, můžete  tak učinit 

v neděli 6. září 2015 při všech bohoslužbách ve Vsetíně, Polance i Pozděchově.    
                 Možno i přes složenku Za Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích.                                            
                                          

                                      Marie Rapantová, předsedkyně a P. František Král, člen výboru 
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FARNÍ KRONIKY 2015 
  

Do našich farních společenství jsme přijali:                                                                         
Matěj Bačo, *29. 04. 2015 (Vsetín) 

Vojtěch Tomáš Kovařík, *9. 03. 2015 (Vsetín) 
Viktorie Marie Koňaříková, *5. 01. 2015 (Vsetín) 

Anna Burgetová, *29. 07. 2015 (Vsetín) 
Adéla Marie Jakubkovičová, *3. 07. 2015(Vsetín) 

Valérie Magdaléna Hnilicová, *25. 05. 2015 (Pozděchov) 
Sofie Anna Hnilicová, *23. 05. 2015 (Pozděchov) 

David Juřica, *25. 04. 2015 (Valašská Polanka) 
Justýna Šimková, *25. 06. 2015 (Valašská Polanka) 
Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli: 

Vinzenz Feenestra, Brno a Ing. Simona Měkynová, Vsetín, 
1. 08. 2015 (Vsetín) 

David Křížek, Poličná a Monika Šimková, Vsetín,  
15. 08. 2015 (Vsetín) 

Miroslav Zrník, Pozděchov a Michaela Fojtů, Seninka, 
29. 08. 2015 (Pozděchov) 

MUDr. Radek Laža, Seninka a Lucie Brhlová, Lužná,  
11. 07. 2015 (Valašská Polanka) 

Mgr. Tomáš Proisl, Vsetín a MUDr. Jitka Brhlová, Lužná,  
8. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

Bc. Pavel Rabas, Lužná u Rakovníka a Mgr. Iva Juřicová, Valašská Polanka, 
8. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

Petr Daněk, Valašská Polanka a Ivana Kunetková, Mikulůvka, 
15. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

Daniel Pastorek, Jalubí a Lucie Daňková, Valašská Polanka, 
22. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

Jan Kozubík, Valašská Polanka a Jana Lukášová, Valašská Polanka, 
29. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Bc. Petr Koňařík, 41 let, †  9. 07. 2015 (Vsetín) 

Petr Holec, 50 let, †  15. 07. 2015 (Vsetín) 
Antonie Složilová, 91 let, †  17. 07. 2015 (Vsetín) 
Bohumil Kupka, 78 let, †  17. 07. 2015 (Vsetín) 
Josef Stříteský, 85 let, †  28. 07. 2015 (Vsetín) 
Alois Kašpar, 74 let, †  25. 07. 2015 (Vsetín) 

Jarmila Vodáková, roz. Kouřilová,  81 let, †  1. 08. 2015 (Vsetín) 
Ludvík Zelík, 83 let, † 9. 08. 2015 (Valašská Polanka) 

Jiří Zicha, 58 let, † 11. 08. 2015 (Pozděchov) 
Žofie Stachová, roz. Machačková, 88 let, † 16. 08. 2015 (Pozděchov) 

 
Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov. 

Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte do 20. srpna na adresu favsetin@ado.cz 
Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz 


