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Měsíc Královny posvátného růžence 
 „pozvání k modlitbě sv. růžence“ 

 
 Podstatou a úkolem každého křesťana je modlitba (osobní 
rozhovor a pravdivý vztah s milujícím a živým Bohem), dále hlásání 
evangelia a dodržování Božích přikázání, příjímání svátostí a ... 
 Blahoslavený Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě Rosarium 
Virginis Mariae (Růženec Panny Marie) z r. 2002, vyhlásil ROK 
RŮŽENCE.  Píše: 
 „Růženec je rozjímavá modlitba o Kristu s Marií. Kristus je Učitel 
modlitby. Růženec nás učí o Kristu, kdo je a jaké místo má v mém životě;     
a připodobňuje nás Kristu s Marií. Modlitba růžence je Mariina škola. 
Růženec je cesta hlásání a prohlubování Kristova evangelia. Tuto modlitbu 
využívali dominikáni v těžkém období Církve, aby ji chránili před bludem. 
Tak se tedy tato modlitba dá nazvat jako evangelium ve zkratce.  
 Růženec P. Marie je oblíbená modlitba mnoha světců a učitelský úřad 
Církve k ní často vybízí. Tato modlitba se z vnuknutí Ducha Svatého 
postupně rozvíjela ve 2. tisíciletí a pro svou prostotu a hloubku má co říct     
i člověku 3. tisíciletí“. 
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 Růženec  je modlitba s Pannou Marií a obsahuje rozjímání           
o tajemství Ježíšova života. Dá se říci, že je to modlitba Boha Otce, 
skrze Syna Ježíše, v Duchu Svatém, s Pannou Marií. Pro člověka, 
který se pravidelně modlí růženec, získává hojnost Božích milostí. 
Růženec nám pomáhá vidět Kristovu tvář skrze Jeho Matku. Skrze 
tuto modlitbu se uskutečňuje a šíří mír a pokoj v lidských srdcích       
a odvrácení války ve světě. Panna Maria ve svých zjeveních, tedy 
těch, která jsou uznána Církví (Lurdy, Fatima...), mnohokrát prosí, 
aby se svět modlil růženec za mír a pokoj. 
 Milí věřící, tímto bych Vás všechny chtěl povzbudit k modlitbě 
sv. růžence ve svých rodinách. Denně máte příležitost se modlit tuto 
modlitbu přede mší sv. v kostele. Další možností této modlitby, kdo 
bych chtěl využít, je modlitba rodin s knězem. Pokud by někdo z Vás 
chtěl, tak se na nás můžete obrátit a budeme se s Vámi společně 
modlit. 
 Papež Benedikt XVI. píše o Marii tuto modlitbu:  Maria, ukaž nám 
Ježíše, Maria veď nás k Němu. Maria uč nás poznávat a milovat Ho, 
abychom byli schopni opravdové lásky a uprostřed žíznícícho světa byli 
pramenenm živé vody. (enc. Deus Caritas est) 
         
 Pod Tvou ochranu se utíkáme Panno Maria,  
        

                                                       žehná + P. Antonín a. P. František 
     

 

Technická duchovní asistentka 
Jmenuji se Anna Špalková a začátkem srpna jsem nastoupila na farní 
úřad jako technická administrátorka pro děkanát Vsetín. Pocházím 
z Velkých Karlovic, mám 4 sourozence a je mi 25 let. Vystudovala 
jsem Střední průmyslovou školu strojnickou na Vsetíně a dále jsem 
pokračovala na VŠB -TU Ostrava oborem Management jakosti. 
Ve farnosti ve Velkých Karlovicích se již od svých 15 let věnuji schole 
a později i mládeži. Těším se na spolupráci s kněžími a farníky 
v děkanátu, a věřím, že tato činnost bude i pro mne přínosem. 
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POZVÁNKY 
Arcidiecézní pouť vdov a vdovců na Svatý Hostýn 

Milé vdovy a vdovci, těm, kdo máte zájem o pouť na Svatý Hostýn v 
sobotu 5. října 2013, neváhejte. 
Program: 10.15  společná mše svatá v bazilice Panny Marie hlavní 
celebrant Mons. Josef Nuzík, generální vikář 
11.15 – 13.00 přestávka na oběd (každý samostatně) 
13.00 – 13.30 svědectví vdov (v bazilice) 
13.30 – 14.30 společná křížová cesta: – 1. skupina v bazilice s diaprojekcí                                                        

    2. skupina venkovní zastavení 
14.30 – 15.00 adorace a svátostné požehnání (v bazilice) 

 
Národní pouť do Svaté země 

 

Na národní pouť do Svaté země připravované našimi biskupy 
k ukončení Roku víry,  

v termínu 4. - 11. listopadu 2013. Jeho součástí je účast na třech 
hlavních bohoslužbách společných pro všechny poutníky, ostatní 

program pak bude probíhat samostatně.                                    
(Konečná cena 16(Konečná cena 16(Konečná cena 16(Konečná cena 16    900900900900 Kč + 70 USD) Kč + 70 USD) Kč + 70 USD) Kč + 70 USD)    

http://www.awertour.cz/ 
 

Milion dětí se modlí růženec 
 

Iniciativa „Milion dětí se modlí růženec“ vznikla ve Venezuele a 
rozšířila se do celého světa. Od roku 2005 ji pořádá Národní rada 
venezuelských katolíků a účastní se jí děti ve školách, v domácím 
vyučování a ve farnostech. Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl od 
sv. Pia, který řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní.“ 
Iniciativy se ujala německá katolická nadace „Kirche in Not“, která 
každý rok děti vyzývá k účasti a která také vydává materiály pro tuto 
akci. 

Toto modlitební setkání se koná vždy 18. října v 9:00. Vzhledem k 
časovému posunu probíhá modlitba růžence tento den na celém světě 
nepřetržitě. Děti se shromáždí ve školách, třídách, na školním dvoře 
nebo ve školní kapli; ve farnosti; v nemocnici, v ústavu sociální péče 
apod. V letošním roce připadá 18. října na pátek, budeme se tedy 
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společně modlit bolestný růženec. Text rozjímání k jednotlivým 
desátkům je uveden v brožurce, která je pro tuto akci připravena.  

Církev vždy uznávala zvláštní účinnost modlitby růžence.             
Bl. Karol Wojtyla v apoštolském listu „Rosarium Virginis Mariae“ 
říká: „Těžkosti nového tisíciletí nás přivádějí k názoru, že naději na méně 
chmurnou budoucnost v nás může probudit jen zásah nebes, schopný 
pohnout srdci všech lidí. Růženec tím, že zaměřuje náš pohled na Krista, činí 
z nás také strůjce pokoje.“ V „Listu dětem“ (1994) bl. Jan Pavel II. 
napsal: „Papež velmi počítá s vašimi modlitbami. Musíme se modlit 
společně a moc, aby se lidstvo, tvořené mnoha miliardami lidských bytostí, 
stávalo stále více rodinou Boží a aby mohlo žít v míru.“ 

 

Rok víry – slavnostní zakončení 
 

V arcidiecézi zakončíme Rok víry při Dnu arcidiecéze v katedrále   
23. listopadu 2013 společně s oslavou 950. výročí obnovení biskupství 
v Olomouci. Slavnostně vyznáme víru a přitom budeme v ruce držet 
kříž, který v závěru otec arcibiskup posvětí. Vypravíme autobus, 
přihlášky v sákristii nebo v kanceláři do 10. listopadu 2013, děti, 
ministranti a schola zdarma. 

 

„Slovíčko“ pro děti  při nedělní  bohoslužbě 
 

Představujeme vám novou aktivitu  „Slovíčko“ pro děti 
předškolního věku.  Rodiče  přicházející na nedělní bohoslužbu 
v 8.30,  mohou využít možnost být s dětmi předškolního věku  ve 
 farní klubovně (naproti hlavnímu vchodu do kostela). Bude to při 
bohoslužbě slova  a to od evangelia do přinášení obětních darů . 
Zde bude pro tyto děti vlastní program (evangelium podané 
srozumitelnou formou , vymalování obrázku k tématu evangelia). 
Toto „Slovíčko“  povedou samotní  rodiče  pod záštitou otce děkana 
Františka. Tato aktivita ve větších městech funguje zcela běžně. Jako 
pozitiva můžeme uvést: pro děti bohoslužba slova není tak dlouhá a 
nudná, ba naopak  je to pro ně přijatelná forma výkladu evangelia. 
Navíc, po tuto dobu neruší v kostele. 
Zveme vás, rodiče s dětmi  na „Slovíčko“do klubovny  už v neděli    
6. října 2013. 

                                 Těší se Milena a Hynek Orságovi  + ostatní rodiče 
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Výuka náboženství 
 

Počty dětí a studentů přihlášených do náboženství v tomto školním 
roce ve Vsetíně (Polanka): 1. třída –12(9) ; 2. třída – 15(8); 3. třída – 
1(10)5 ; 4. třída –11(12); 5. třída – 8(12); 6. třída –9(6); 7. třída – 8(14); 8. 
třída – 8(4); 9. třída – 0(14); středoškoláci – 0; celkem tedy  dětí - 
91(89).Děkujeme všem rodičům, za přihlášení dítěte! Milí rodiče, i tím 
přispíváte k naplňování svého slibu, který jste dali při křtu vašeho 
dítěte. Vybízíme další rodiče, že mohou i dodatečně přihlásit do 
náboženství své dítě (i kdyby nebylo ještě pokřtěné). Mnoho našich 
farníků bylo pokřtěno v Hošťálkové a Hrozenkově, prosíme i ty 
přihlaste!!!! 

 

Rozvrh hodin náboženství v PC Vsetín 
Úterý: 1. třída -15:00, 2. třída -15:30. Mgr. Eva Dominiková 
Středa: 4. třída - 15:30 Mgr. Eva Dominiková, 7.+8. třída -16:00 P.A.F. 
Čtvrtek: 5.+6. třída - 15:00, 3. třída - 16:00. P. Mgr. Antonín Fiala                                                                 
 

Rozvrh hodin náboženství na ZŠ ve Valašské Polance 
Úterý: 5.+6. třída - 12:30, 7. třída -13:15 Mgr. Jana Srbová. 
Středa: 3. třída - 12:30. Mgr. Jana  Srbová 
Pátek: 1.+2. tř. - 11:30, 4. tř. - 13:15, 8.+9. - 13:15 tř. Mgr. Jana Srbová 

 

Vyhodnocení příměstského tábora 2013 
Po loňském úspěšném turnusu se CPR Spolu rozhodlo i o 

letošních prázdninách uspořádat dva běhy příměstského tábora.       
A stejně jako loni, tak i letos jsme se setkali s úspěchem a pozitivními 
ohlasy. 

Třetí týden v červenci a třetí týden v srpnu děti čekal opravdu 
pestrý program. Tábora se celkem zúčastnilo 35 dětí, 5 mládežníků ve 
věku 3 - 18 let a 5 dospělých. 

Soutěží jsme se vypravili po stopách Cyrila a Metoděje, za 
poznáním zamířili na hvězdárnu a do pohádky na vsetínský zámek    
a do parku, užili si i výlet do Betléma v Horní Lidči. Velké oblibě se 
těšila výprava za koníky do Hucul klubu Francova Lhota s výšlapem 
do lesů ke slovenským hranicím či odpočinkem ve valašské 
dřevěnici.  
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Své sportovní dovednosti děti prokázaly při tábornické 
olympiádě. Ranní rozcvičkou si protáhly těla na gymnastických 
míčích, zatancovaly na tanečních podložkách nebo soupeřily v ping-
pongu, stolním fotbale a kulečníku. Prostor byl i pro kreativní 
tvoření. Vyráběly se sádrové dekorace, praktické podložky, koláže aj. 
Po dobrém obědě připraveném ve farní kuchyni nejmenší relaxovali 
u předčítání pohádek. Nechyběl ani táborák a opékání špekáčků.  

Společně jsme slavili mši sv. poutní a také v nemocniční kapli,   
o které žádné dítě doposud neslyšelo. 

Už teď se opět těšíme, že se příměstský tábor příští rok zopakuje 
a děti tak budou mít možnost oprášit stará přátelství a také navázat 
nové vztahy s těmi, kdo přijdou poprvé. Děkujeme všem, kdo se 
podíleli na pohodovém průběhu. JH 

 

78. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - 6. října 1935 
 

Při příležitosti posvícení, HODŮ, v neděli  6. října 2013 při mši 
sv. v 8:30, kdy slavíme POSVĚCENÍ KOSTELA, poděkujeme 
Hospodinu – Nejvyššímu za úrodu a přijatá dobrodiní. Máme důvod 
k radosti a vděčnosti. Bůh ze své milosti, lásky a štědrosti obdaroval 
svůj lid vším potřebným. To je důvod k vděčnosti a chvále, k posílení 
víry a radosti ze společenství s ostatními věřícími. Přede mší sv. - 
shromáždění  krojovaných v klubovně (přijďte, malí i velcí, starší i 
mladší ve valašských i jiných krojích k větší cti a slávě Boží). Po mši 
setkání na nádvoří – občerstvení, snad i hudba a zpěv. 

V sobotu 5. října po ranní mši sv. se sejdeme na faře k pečení 
koláčů a přípravě darů. Kdo má zájem aktivně se zapojit bližší 
informace na tel. 731 023 637. 
 

Drakiáda pro rodiny s dětmi i mládežníky 12 října 2013 
 

Kdy? V neděli 13. října 2013 od 14:00. 
Kde? Sejdeme se v parku u zámku, odkud společně vyrazíme na 
kopec nad sychrovskou vodárnou. 
Kromě pouštění draků nás odpoledne čekají soutěže, hry a 
společenství.   
Těšíme se na Vás, CPRS a kněží P. František a P. Antonín.                  
V případě nepříznivého počasí se nekoná. 
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Drakiáda pro rodiny s dětmi i mládežníky v neděli  27 října 2013 
také v Polance. 

 

Kněžská děkanská konference s otcem arcibiskupem 17. října 2013 
 

U příležitosti děkanské rady - dříve konference bude sloužit 
s kněžími děkanátu Vsetín mši svatou Mons. Jan Graubner se 
začátkem v  9:00 v našem děkanském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Srdečně zveme i farníky z okolí. 
 

Misijní neděle 20. října 2013 
„Člověk - člověku - člověkem“ 

Připravujeme celodenní program. Odpolední kavárničku pro 
misie. 

(Modlitby - milosrdenství - víra ve společenství) 
 

Jede, jede mašinka... Motoráček 
 

Jedenkrát týdně ve čtvrtek od rána až do odpoledne panuje 
v pastoračním centru čilý ruch. Přijíždějí maminky místní i přespolní 
s kojenci, batolaty i předškoláky k pohybovým aktivitám s recitací a  
k nácviku dovedností.  

V pauzách si maminky vyměňují zkušenosti a společně se radují 
nad vitalitou svých ratolestí. Volné místo je ještě pro děti narozené 
v květnu – červenci 2013. 

 

Manželské večery 
 

Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery, určený pro 
všechny manželské páry, které chtějí posílit a upevnit svůj vztah, 
znovuobjevit krásu manželství a zamyslet se nad jeho hodnotou.  

Není podstatné, jak dlouho Vaše manželství trvá, ani to, jestli 
zrovna prožíváte problematické období nebo žádné potíže nemáte     
a těšíte se z pěkného manželství. Kurz je určen všem, kdo chtějí na 
svém vztahu pracovat. 

Společný podvečer dostanete příležitost užít si  v příjemném 
prostředí. Budete mít možnost popovídat si o promítaném tématu a   
o důležitých otázkách svého manželství. Soukromí každého páru je 
respektováno, skupinová diskuze není součástí kurzu. 
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MV budou probíhat každých 14 dnů dva dny v týdnu od 17. 
hod. s občerstvením (a možností hlídání dětí). Cena za 8 setkání 
1000,-Kč (občerstvení + brožura). 
Kontakt: CPRS, tel. 737 730 999, 731 023 637 
 

Předmanželská příprava snoubenců 
 

Manželství je jako tajuplný ostrov, abychom ho objevili, musíme 
chtít. Abychom na něm mohli žít, musíme ho poznat a k tomu 
potřebujeme ODVAHU! 

Plánujete v první polovině roku sňatek? A máte odvahu? Přijďte 
prohloubit vzájemné poznání! 
 

Nabízíme pohled na manželství jako: 
• Cestu k dokonalé lásce (pravidla pro plynulý provoz, prostor pro     

transcendentno, sjednocení, přijetí a odpuštění, proměny lásky, krize) 
• Vztah (vlastnosti, rozdíly, komunikace, priority, pozornosti, volný čas, 

zodpovědnost) 
• Instituci (smlouva, rodina ve společnosti, rodičovství) 

 

Děkanátní Centrum pro rodinu Spolu 
 

Kurz efektivního rodičovství 
 

Kurs se bude konat v prostorách Pastoračního domu ve Vsetíně vždy 
v sobotu od 9 do 16 hodin s přestávkou na oběd. 
Termíny: 12. října, 26. října a 16. listopadu 2013. 
Kurs vede lektorka Mgr. Marie Kaňovská.  
 

Centrum pro rodinu Jitřenka o.s. Hranice ve spolupráci s farností Vsetín 
 

Pravidelná setkání 
 

Druhá středa v měsíci - Biblická hodina s otcem kaplem Antonínem 
Čtvrtá středa v měsíci - Povídání nad Katechismem(KKC)                                                  
s P. Františkem, vždy se snídaní, začátek v 8:00 po mši svaté. 
Modlitby rodičů - OTCŮ a MATEK za děti, každý druhý čtvrtek 
v 19:00 v PC a jedna skupinka mladších maminek v úterý. srdečně 
zveme i další rodiče prosit za své děti. 
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Příprava ke svátostem 
1. Svátost křtu - Křest dospělých musí být opravdu zásadním 
rozhodnutím, vyžaduje se katechumenát, který nemá být kratší než 
jeden rok. Katechumen musí už před křtem projevit život křesťanský 
po jistou dobu modlitbou, účastí na mši svaté, apod. Příprava k přijetí 
křtu probíhá každý čtvrtek v 19:00 ve farní klubovně.  Do konce září 
se lze ještě přihlásit. Katechumenát probíhá také u dětí starších 7 let 
úměrně jejich věku a chápání. Katechumené, kteří se připraví budou 
pokřtěni o Velikonocích o Bílé sobotě 19. dubna  2014. 

Křest dětí - dítě může být pokřtěno na „víru“ rodičů, již se kněz před 
křtem zeptá, zda oni věří a zda chtějí své dítě ve víře vychovávat. 
Není možné, tím vlastně nutit nevěřící, či zcela nevědomé rodiče ke 
lži, aby prohlašovali, co není pravda. Alespoň jeden z rodičů musí být 
schopen předávat obsah víry, což se dříve samozřejmě 
předpokládalo. Proto je třeba žádat po rodičích církevně sezdaných, 
kteří byli před svatbou knězem poučeni, aspoň jedno setkání na křest 
dítěte( další s kmotrem v sobotu před křtem). U církevně 
nesezdaných, tedy zřejmě nežijících jako praktičtí křesťané, trvat 
minimálně na čtyřech setkáních, nebo jiném počtu úměrnému jejich 
znalosti víry a křesťanského života, přičemž pak je možno  nabídnout 
zplatnění jejich vztahu(svatbu) před Bohem - církevní manželství. 
V naší farnosti křtíme o první neděli v měsíci v 11:00 a o třetí neděli 
při bohoslužbě v 8:30. 

2. Svátost manželství - Každý pokřtěný katolík pokud uzavírá 
manželství má povinnost ho přijmout jako svátost. Tuto si udělují 
pokřtění snoubenci navzájem. Před přijetím svátosti je nutná 
příprava, proto je třeba hlásit zamýšlený sňatek minimálně 3 měsíce 
dopředu. Kněz se snoubenci sepíše snubní protokol. Následuje 
příprava s knězem a také povinná část v Centru pro rodinu Spolu ve 
Vsetíně. O absolvování předmanželského kurzu dostanou snoubenci 
potvrzení, které se zakládá do snubního protokolu. Pokud je některý 
ze snoubenců nepokřtěný nebo člen jiného křesťanského 
společenství, žádá kněz tzv. dispenz - dovolení udělení církevního 
manželství. Není vždy samozřejmostí, že ordinář tuto dispenz udělí. 
Podzimní cyklus PŘEDMANŽELSKÉ PŘÍPRAVY  začal  27. září 
2013 zimní cyklus pak v lednu 2014.          
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3. Návštěva nemocných - Kněží obcházejí nemocné a seniory 
pravidelně v týdnu před prvním pátkem. Pokud jsou další, třeba i ti, 
kteří mají nastoupit do nemocnice, nahlaste je v sakristii nebo ve farní 
kanceláři. Návštěva nemocných ve Vsetínské nemocnici se koná před 
sobotní a pondělní mší svatou. Jindy kdykoliv na požádání. Tyto je 
také potřeba nahlásit, zvláště pokud jdou na léčebnu dlouhodobě 
nemocných (LDN). Ty je třeba nahlásit na začátku hospitalizace, 
protože mnohdy po delším čase pobytu v nemocnici (nikoliv týdnů, 
či měsíců) se s nimi kněz mnohdy těžko domlouvá. Kontaktujte 
některého z kněží. 

4. Svátost smíření - Tato se uděluje pravidelně půl hodiny před 
začátkem mše svaté. Na první pátek od 16hod a od října chceme dát 
příležitost každý pátek dopoledne od 9 do 11hod (např. maminky, 
které jsou doma, lidé kteří jsou ve městě a další). Prosím využijte i 
této příležitosti. 

5. Svátost oltářní - Eucharistie - Zvlášť v roce Eucharistie je přáním 
o. arcibiskupa, aby byla přinášena nemocným. Ve farnosti máme 
8 akolytů (ve V. Polance 2), kteří mohou přinést sv. přijímání 
nemocným ke kterým kněží chodí při pravidelné návštěvě. Nemocní 
a senioři sledují bohoslužbu přes rádio, TV, někdy internet a chybí 
jim sv. přijímání. Rádi by se  svátostným Kristem setkali. Proto je 
možné požádat akolyty o přinesení Nejsvětější svátosti zvláště 
v neděli. Pokud znáte lidi ve svém okolí, kteří pravidelně 
navštěvovali bohoslužby a nyní již nemohou, tak jim tuto možnost 
nabídněte.Ještě připomínám, co napsal otec arcibiskup loni na 
začátku Roku Eucharistie: 
• Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. 
• Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s 

Ježíšem se svými blízkými či známými. 
• Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. 
• Nabídněme přípravu k svatému přijímání těm, kteří svátostného Ježíše 

ještě ani jednou v životě nepřijali. 
• Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, 

kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost k svatému 
přijímání aspoň jednou za měsíc doma. 

Setkání akolytů bude ve středu 8. října 2013 v 19:00 ve farní 
klubovně. 
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VOBLBY NOVÉ PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY 
FARNOSTI VE FARNOSTI VALAŠSKÁ POLANKA 

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla 
živým společenstvím věřících podle slov: "Obec věřících měla jedno srdce a 
jednu duši" (Sk. 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná 
modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním 
předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemného naslouchání a 
prozumění je nezbytná. Úkolem pastorační rady je spolu s farářem 
posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, 
usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo 
realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se na vytváření 
pastoračního programu.       

                                                                                           Stanovy PRF                                                                         

Zvoleni do PRF  byli: 
Jan Kozubík - 230 hlasů 

Jiří Žák - 177 hlasů 
Ludmila Grycmanová - 176 hlasů 

Karel Kundera - 118 hlasů 
Jmenováni do PRF byli byli: 

Petr Kundera, akolyta 
Jana Srbová, katehcetka 

Eva Starůstková, kostelnice 
František Šeliga, hasič 

Marek Matůš, ministrant 
PRF byl zvolen do Ekonomické rady farnosti: Jiří Žák z Lužné 

jmenováni byli:  Josef Daněk z Polanky 
Jan Kozubík z Polanky 
Jan Ondrišík z Polanky 

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, 
administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 
517 § 1 , který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí řádného 
hospodáře. 1. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek 
farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se 
ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.                                                         

                                                                                     Stanovy ERF 

Jmenovaní složí slib a dostanou dekrety v neděli 6. října 2013 v 9:30. 
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Farní kronika 2013 
 
Do farního společenství jsme přijali: 
Matyáš Lochner * 01. 10.2012 
Daniel Galda * 21. 06. 2013 
Elisa Strkáčová * 25. 02. 2013 
Laura Diana Geryková * 10. 05. 2013 
Markéta Mynárová * 26. 10. 2010 
Natálie Mynárová * 10. 05. 2012 
Anežka Hurtíková * 12. 06. 2013 
Matouš Loučka * 13. 06. 2013 
Jakub Gabriel Scharf * 11. 10. 2012 
Gabriela Klára Krčilová * 18. 06. 2013 
Adéla Marie Ondrušová * 15. 05. 2013 
Rozálie Anna Chvatíková * 01. 07. 2013 
Metoděj Michael Ondra * 17.07.2013 
 
Pro Boží požehnání si přišli: 
Ing. Jindřich Mach, PhD. (Vsetín) a Mgr. Anna Petrivna Polonska 
(Nižyn - Ukrajina) 
Ing. Martin Zimek (Vsetín) a Ing. Hana Zatkoukalová (Velké Losiny) 
Karel Filgas (Vsetín) a Renáta Škabrahová (Vsetín) 
 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Jiří Macek † 26. 06. 2013 
Bohumil Vilímek † 23. 07. 2013 
Marta Jahůdková † 02. 08. 2013 
Daniel Mikeš † 25. 08. 2013 
Helena Adámková † 31. 08. 2013 
Marek Kandráč † 15. 09. 2013 
Drahomíra Hladká † 16. 09. 2013 
 


