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VÁNOCE 2014                            
 Místo Betléma pospěšme k oltáři 
 a na kolena padněme s pastýři 
 před zde přítomným Ježíšem v svátosti 
 s ponížeností. 
  
 V jesličkách ležel při svém narození, 
 na kříži umřel pro naše spasení, 
 nám se zanechal v oltářní svátosti 
 z pouhé milosti.                             
 

                                                                                                           P. František Petr Poimon, 1856                                                                      

    Skončil Rok rodiny, kdy jsme se inspirovali pohledem na Svatou 

Rodinu Nazaretskou; díky Bohu za vše, co nám bylo dopřáno  prožít 

v její blízkosti. Kéž i během Roku zasvěceného života a Roku 

Eucharistického kongresu před svátostným Ježíšem v oltářní svátosti 

často dlíme a vyprošujeme ty, jejichž rukama bude Ježíš znovu 

přicházet na tento svět. O Vánocích, ale i v dalších dnech roku 2015 

na Vás myslí a vše potřebné pro Vás vyprošují                    

                                           Vaši                                                                                                         
                   P. Josef Mikulášek, P. Mgr. Antonín Fiala a P. František Král  



 

 

 

BOHOSLUŽBY A AKCE O VÁNOCÍCH  2014 

Farnost Vsetín Pozděchov Valašská Polanka 

                                           Štědrý den 
15:00 „DĚTSKÁ“ 15:00 „DĚTSKÁ“ 
20:00 Nemocniční kaple  
21:00 Vánoční hodinky  

středa 
24. 12. 

22:00 „PŮLNOČNÍ“ 

20:00 

22:00 „PŮLNOČNÍ“ 
Slavnost Narození Páně 

  7:00   7:45 
  8:30   9:30 
10:00 10:30 zpívání u betléma 
14:30 zpívání u betléma 11:00 Lužná 

čtvrtek 
25. 12.  

18:00 

11:00 

14 -17návštěva Betléma 

                                     Svátek sv. Štěpána 
7:00   7:45 
8:30   9:30 

pátek 
26. 12.  

 
11:00 

15:00 koncert POLANČANKY 

Svátek sv. Jana apoštola a evangelisty 

  7:00 
 
sobota  
27. 12. 19:30 koncert Sonetu 

   

Svátek Svaté Rodiny,  sv. Mláďátek betlémských, mučedníků 

  7:00   7:45 
  8:30 15:00 
16:00 koncert scholy  

neděle 
28. 12. 

18:00 

11:00 

 

sv. Silvestra 

   7:00 
středa 
31. 12.  

17:00 
14:00 15:30 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  7:00 7:45 

  8:30 9:30 
čtvrtek  
1. 1. 2015 

18:00 

11:00 
 

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)  
  7:00 
10:00 Nemocniční kaple 

úterý 
6. 1. 2015 

18:00 
16:00 17:45 



 

 

 
VÁNOČNÍ POZDRAV 

 
Milí farníci, bratři a sestry! 
 

Společně jsme prožili čas přípravy na vánoční svátky, a tím byla doba 
adventní. Při ranních mších svatých tzv. RORÁTY, zářily svíce v lampičkách dětí. 
A také zaznívaly hluboké modlitby.  

Například: Bože, vyslyš naše pokorné prosby a stůj při nás, ať nám Tvá milost 
pomáhá překonávat naši slabost, a přítomnost Tvého Syna přicházejícího mezi nás ať nám 
dá novou odvahu a sílu a chrání nás před nákazou hříchu. 

 Domnívám se, že zmíněná modlitba mluví do srdce každého z nás. Všichni 
jsme před vánočními svátky vykonali svatou zpověď. Ta je pro nás milostí, neboť 
nás vede k pravdě, pokoře, čistotě a pokoji. Může se stát, že i během doby vánoční 
i po vánocích, čí v životě, nám do cesty přijde něco neočekávaného. Ale, je -li Pán 
s námi, čeho se bojíme. Během vánoc budeme mít možnost navštěvovat kostel, 
betlém, jesličky. Bůh je láska říká sv. Jan ve svých novozákonních listech. Láska, 
která se rodí v malém bezbranném dítěti. Přijít, ale k betlému a podívat se do očí 
děťátka, s sebou nese  gesto úklony, pokleknutí a chvíle ztišení. Děťátko nám 
ukazuje tvář Boha. Spolu s Ním tam jsou i Panna Maria  a sv. Josef. 

Ukončil bych svou úvahu opět modlitbou, a to ze slavnosti Božího 
narození:Bože, Tys ozářil tuto posvátnou noc jasem pravého světla a dals nám poznat, že 
se Tvůj Syn pro naši spásu stal člověkem; dej, prosíme, ať s Ním jednou prožíváme věčnou 
radost v nebi. 

 
 
Přeji každému z Vás pokojné a radostné vánoční svátky 
A v Novém roce 2015, ochranu a stálou pomoc Panny Marie. 
        

                                     P. Antonín Fiala, kaplan 

 
 

POZVÁNKA NA KONCERT 
Srdečně zveme na vánoční koncert PS Sonet 
& PS Dvořák Zlín za doprovodu orchestru 
Collegium musicum pod vedením J. 
Surovíka, kteří předvedou Českou mši 
vánoční J. J. Ryby a Korunovační mši W. A. 
Mozarta v sobotu 27. prosince 2014 v 19:30 
ve farním kostele ve Vsetíně. Vstupné 100,- 
Kč, děti do 15 let 50,- Kč. 
 

 



 

 

  
VÁNOČNÍ SCHOLOVÝ KONCERT 

 

Mládež farnosti zve na vánoční koncert v neděli 28. prosince 2014, v 16:00.  

 
Zbývá 582 dní. 

 

31. SDM KRAKOV 2016 
  

„66OTÁZEKDOKRAKOVA“ 
Zatím žádná odezva ani odpověď.... tak 

počkáme do 20. ledna 2015. Soutěž je pro celý 
VseDě. Díky za vše co děláte pro naše farnosti 

a mládež děkanátu, zvláště animátorům a  
                                                                 P.  Karlovi Hořákovi KPM. 

 
 

ZPRÁVA O USTAVUJÍCÍ SCHŮZI VDOV 
  
Sešlo se nás sice jen 32, ale zapsaných do našeho společenství je už 64. Mnozí se 
totiž omlouvali z důvodů dopravy, která byla velmi omezena kvůli silné námraze. 
V úvodu nás pozdravil a požehnal zlínský otec Pavel Glogar z Jižních svahů. 
Nemocného mladého umělce nahradilo houslové sólo V. Hudečka z CD a písní 
Madona s doprovodem houslí jsme se příjemně připravili na krátké seznámení se 
Stanovami a následně volbami předsednictva a kontrolní komise. Zaznělo krátce 
slovo o tom, co nám členství nabízí, čím nás obohatí a jak nám může dále v životě 
pomáhat. Cenné připomínky pro nás měl i zástupce Centra pro rodinu z 
Olomouce. Při pohoštění bylo dostatek času na sdílení a vzájemné seznamování. 
Závěr patřil opět modlitbě. 
 Pro ty, kteří budou mít v budoucnu zájem o členství stačí kontaktovat někoho z    
nás a domluvit ostatní.                                                                                Marie Vašová 
                                                                                                                                                       

NOC PLNÁ SVĚTLA V MORAVSKÉM DIVADLE  

V sobotu 29. listopadu 2014 jsme se na 
pozvání Otce arcibiskupa Jana Graubnera 
zúčastnili v Moravském divadle v Olomouci 
představení  opery Noc plná světla Zdeňka 
Pololáníka. Nevšední pozvání jsme nechtěli 
odmítnout a rovněž účast na duchovní 
opeře byla asi nejen pro nás určitou výzvou. 
Opera se inspiruje dramatem Zvěstování 



 

 

Panny Marie francouzského básníka a dramatika Paula Claudela. Náš pozitivní 
dojem z představení umocnilo místo v ředitelské lóži. Mohli jsme tak 
bezprostředně sledovat výkony jednotlivých aktérů na jevišti, jejich výraz, gesta, 
zpěv. Hlavní hrdinku, malomocenstvím nakaženou Violénu, vyhledá její sestra 
Mara s prosbou, aby jako světice vykonala zázrak a vzkřísila její mrtvé dítě. Po 
shlédnutí představení jsme naší účasti rozhodně nelitovali a všem, kdo by měli o 
podobné dílo zájem, jeho shlédnutí můžeme jen doporučit.  

                                                                                                                Monika a Pavel Jelínkovi 

 
VELEPÍSEŇ LÁSKY - NEJEN PRO ŽENY:-) 

  
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a 

cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc než 
dekoratérka. 

Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila 
labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své 

rodině, nejsem nic víc než kuchařka. 
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro 
seniory a všechen svůj majetek darovala na dobročinnost, ale neměla lásku ke své 

rodině, nic by mi to neprospělo. 
Kdybych ověšela vánoční stromeček 

třpytivými baňkami a vánočními 
hvězdami, zúčastnila se úchvatných 
slavností, zpívala sóla v kostelním 

sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom 
jsem nepochopila, oč o Vánocích běží. 
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít 

dítě do náručí. 
Láska zanechá zdobení a políbí 

manžela. 
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu. 

Láska druhým nezávidí jejich dům se vzácnými vánočními porcelánovými servisy 
a nádhernými ubrusy. 

Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou. 
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává právě 

ty, kteří to nemohou oplácet. 
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší.  

Láska nikdy nepřestává. 
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí, 

golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane... 
 

                                                                                                                   av 



 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
              V Betlémě na místě Ježíšova narození v bývalém pastýřském příbytku dal 
vystavět císař Konstantin v 1. pol. 4. stol. baziliku. V jeskyni Narození je před 
oltářem stříbrná hvězda s nápisem „ zde se z Panny Marie narodil Ježíš.“ V této 
bazilice se konají slavnosti a bohoslužby různých církví na památku této události. 
Jako ve všech chrámech světa hoří i zde věčné světlo, připomínající přítomnost 
Ježíše Krista ve svátosti jeho těla a krve.  Dávná legenda z Florencie říká: „Za dob 
křižáckých výprav byli najatí mladíci k dobytí Svatého města. Aby jim florenťané 
uvěřili, měli mladí muži donést jako důkaz Betlémské světlo.“  
               Rakouští skauti přemýšleli jak obohatit vánoce tělesně postiženým 
kamarádům. Před vánoční dobou přišli na 

nápad. Poslali do Izraele 
letadlo s tělesně postiženým 
dítětem, které v jeskyni 
narození odpálilo z věčného 
světla plamínek. V zápětí ho 
letadlem přivezli zpět a 
štafetově jej roznesli po 

celém Rakousku. Od roku 1990 se každoročně Betlémské světlo šíří do Čech, na 
Moravu, Sleszko i na naše  nádherné Valašsko. Lze si ho vzít i z našich kostelů. 
 

KONEC ROKU 
je vždy ohlédnutím za tím, co je za námi, ale také po tom 
co tu po nás zůstane. Rok rodiny s poděkováním zvláště 
početným rodinám, kdy ve Vsetíně jsme jich, (těch 
věřících) našli šest a v Polance dokonce osm. Dík za 
jejich lásku a oběti, se kterými přijaly své děti. Tyto 
dostaly poděkování přímo od předsedy ČBK kardinála 
Duky, některé přijaly pozvání arcibiskupa Jana, díky za 
to, že si jich někdo všiml... 
Díky za duchovní obnovy, slavnosti - svatohubertskou 
mši, Kříž SDM a další. 
V Polance vrcholí oprava fary, letos  bylo prostavěno 
 2, 196.280Kč, ve Vsetíně při odvodnění kostela a úpravy 

Mariánského náměstí 1, 245.367Kč( Zdeničko a Radime splněno) a v  Pozděchově 
38.492Kč při postavení nové verandy. Bude třeba vrátit půjčky na AO. Díky za 
vaši štědrost, obracíme se na podnikatele, kteří by nám mohli finančně pomoci. 
Pokud znáte, prosím oslovte je. 
Příští rok bychom rádi pozvali každý měsíc 
jedno řeholní společenství, náležitě oslavili 
také 80. výročí posvěcení farního kostela,  
v  Polance posílili DUCHEM SVATÝM 
mladé a také ji předali sídelnímu pastýři...... 



 

 

 
CENTRUM PRO RODINU SPOLU    www.cprs.cz                                                                                            

 
POZVÁNÍ                                                                
29. 12. 2014  - od 9. do 13. hod v Lidečku v tělocvičně VÁNOČNÍ TURNAJ VE   
                        FLORBALU pro rodinná  družstva. Přihlášení nutné.                            
 
OZNÁMENÍ 
22. 01. 2015  - Pokračování kurzu „Metody přirozeného plánování rodičovství“      
                         (Valašská Polanka)   
23. 01. 2015  - Zahájení kurzu předmanželské přípravy snoubenců (Vsetín)                           
 
PODĚKOVÁNÍ - Všem spolupracovníkům, dobrovolníkům i těm, kteří se aktivně 
i modlitbou zapojují do pastoračních aktivit centra pro rodinu. Pán Bůh zaplať. 
 
PŘÁNÍ - LÁSKA, která v Ježíši Kristu přichází na svět, ať naplní a   
prozáří všechny rodiny o Vánocích a přebývá v domovech po celý nový rok.      
                                                                                     
                                                                                                    Mgr. Marta Řeháková, CPRS                              

 
FARNÍ KRONIKY 2014 

 
Do našich farních společenství jsme přijali: 

Šimon Hajda, *08. 07. 2014(Vsetín) 
Jaroslava Rosa Františka Farníková, roz. Spitzerová, *23. 04. 1961(Vsetín) 

Shanel Maria Horvathová, *10. 09. 2014(Vsetín) 
Justin Horvath, *16. 04. 2012(Vsetín) 
Samuel Mirga, *27. 12.  2013(Vsetín) 

Sayla Maria Mirgová, *25. 03. 2012(Vsetín) 
Julie Vokáčová, *17. 05. 2013 (Valašská Polanka) 
Ester Vokáčová, *26. 08. 2011 (Valašská Polanka) 
Sofie Vokáčová, *30. 09. 2009 (Valašská Polanka)   

 
Pro Boží požehnání si do našeho kostela přišli: 

Bohumil a Jana Řihákovi, 13. 12. 2014 (Vsetín) 
 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Ludmila Zimková, roz. Rösnerová, 71 let, †  20. 11. 2014 (Vsetín) 

Emílie Matušincová, roz. Kocourková,  81 let, †  05. 12. 2014 (Vsetín) 
Josef Včelica, 94 let, † 15. 12. 2014 (Vsetín) 

Aloisie Přikrylová, roz. Vavřiňáková, 86 let, † 17. 12. 2014 (Vsetín) 
                              Jan Míček 55 let, † 20. 12. 2014 (Valašská Polanka)   



 

 

 

FARNÍ PLESY                
 

Zveme všechny lidi na 
kapličkový ples do KD Lužná. 

Prioritou plesu není finanční zisk, 
ale vytvořit společenství, pobavit 

se, zatančit si, lépe se poznat a 
zažít radost. Dá - li Pán a něco se 

přece jen utrží, chtěli bychom 
výtěžek dát na novou  kapličku  
P. Marie Lurdské a sv. Floriana. 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 
 

Také vsetínští farníci zvou na 
 3. farní ples 14. února 2015 na 

KDéčku Sychrov od 19:30, 
k tanci a poslechu hraje  

Navrátil & Vlk . 
 Můžete se těšit na bohatou 

tombolu. Vstupné slosovatelné, 
kapacita sálu omezená! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
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. 


