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MODLITBA KE SVATÉ RODINĚ
JEŽÍŠI, MARIA A JOSEFE,
VE VÁS NAZÍRÁME
NÁDHERU PRAVÉ LÁSKY
A NA VÁS SE S DŮVĚROU OBRACÍME.
SVATÁ RODINO NAZARETSKÁ,
UČIŇ I NAŠE RODINY MÍSTY SPOLEČENSTVÍ
A VEČEŘADLY MODLITBY,
AUTENTICKÝMI ŠKOLAMI EVANGELIA
A MALÝMI DOMÁCÍMI CÍRKVEMI.
SVATÁ RODINO NAZARETSKÁ,
KÉŽ UŽ NIKDY SE V ŽÁDNÉ RODINĚ
NEZAŽÍVÁ NÁSILÍ, UZAVŘENOST, ROZVRAT
A ROZDĚLENÍ,
KÉŽ KAŽDÝ, KDO BYL ZRANĚN A POHORŠEN,
BRZY POZNÁ ÚTĚCHU A UZDRAVENÍ.
SVATÁ RODINO NAZARETSKÁ,
KÉŽ BISKUPSKÁ SYNODA
DOKÁŽE VE VŠECH VZKŘÍSIT VĚDOMÍ,
POSVÁTNÉHO A NEPORUŠITELNÉHO
CHARAKTERU RODINY
A JEJÍ KRÁSY V BOŽÍM PLÁNU.
JEŽÍŠI, MARIA, JOSEFE,
NASLOUCHEJTE NAŠÍ PROSBĚ A
VYSLYŠTE JI. AMEN.

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝŘE K ROKU RODINY
Drazí bratři a sestry,
v Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad
důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé
podněty, že jste se také pokusili o konkrétní kroky k pozvednutí vaší
křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro mě. Když vidím, že se o
pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám společně podaří
přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i
společnosti.
Ukázali jsme si, že manželství není jen nějaká obyčejná věc, ale že
je to společná cesta ke svatosti, ke společnému štěstí bez konce v nebi. Modlitba nás otevírá
pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost štěstí z Boží
blízkosti. Naopak k největší katastrofě lidských dějin došlo, když člověk neposlechl Boha,
ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který
rozhoduje o dobru a zlu.
Život bez Boha se stal životem bez lásky a bez naděje. Přijaté Boží milosrdenství však
přináší odpuštění a novou naději. Život se zmrtvýchvstalým Kristem dává účast na vítězství,
jak jsme zakusili v době velikonoční. Pak jsme poznali, že kdo má Ducha Svatého, miluje,
tedy zachovává přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Svátost manželství je svátostí lásky.
Jako manželé máte vlastní stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve
společnosti. Život otevřený Boží lásce je náročný, protože vyžaduje zapření sebe, ale je
nádherný a přináší uzdravení světa.
Někdy se lidé ptají: Nestačí nám lidská láska ke společnému štěstí i bez svatby? Lidé,
kteří se nechtějí zavázat manželským slibem, jako by říkali: Budu s tebou tak dlouho, dokud
se mi budeš líbit a dokud mě budeš bavit, dělat mě šťastným. Pak tě jako nepotřebného
opustím, protože mi nejde o tebe, ale o mě. O Boží požehnání k manželství nestojím, protože
spoléhám jen na sebe. Dokud se takoví lidé neobrátí znovu k Bohu, nemají právo na
odpuštění ve zpovědi a na svaté přijímání. Vám, kteří jste se kdysi vydali takovou cestou,
nabízím Boží pomoc a požehnání Vašemu společnému životu skrze svátost manželství,
kterou můžete přijmout i dodatečně.
Většina lidí ví, že úmyslný potrat je těžkým hříchem vraždy nevinného člověka, který
se ještě nenarodil. Je třeba však připomenout, že nezáleží na způsobu potratu, že použití dnes
státem schválené „potratové pilulky“ je stejnou vraždou jako chirurgický potrat. Každý
lékař, který pilulku předepíše, žena, která ji použije, ale i všichni, kteří ji k tomu nutí, jsou
stejně jako při chirurgickém potratu vyloučeni z přijímání svátostí, dokud nedosáhnou
zrušení trestu. Těm z vás, které stihl tento trest a chcete se smířit s Bohem, může poradit
každý zpovědník.
Někteří si myslí, že se ubrání potratům tak, že budou používat antikoncepci. Svatý Jan
Pavel II. píše: Antikoncepce a potrat jsou v morálním smyslu naprosto rozdílná zla. Jedno
popírá neporušenou pravdu sexuálního aktu jako vlastního vyjádření manželské lásky, druhé
pak ničí život člověka. To první odporuje ctnosti manželské čistoty, to druhé ctnosti
spravedlnosti a ve skutečnosti přestupuje přikázání „nezabiješ“.
Velkou bolestí je pro manžely situace, kdy nemohou mít děti. Oplodnění ve zkumavce
však není z mravního pohledu správným řešením. Dnes už existuje skutečná léčba neplodnosti. V každém církevním centru pro rodinu dostanete kontakt na odborníky, kteří léčí
manželskou neplodnost, ale i na ty, kteří učí přirozeným metodám regulace porodnosti.

Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není možné
nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří se snaží změnit
pohlaví. To ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen pohlavní orgány, ale
mužskostí nebo ženskostí je poznamenána každá buňka v těle. Kdybychom toto chtěli měnit,
museli bychom se podruhé narodit.
Drazí bratři a sestry,
vím, že tato témata jsou velmi náročná. Přesto je mou povinností to všem jasně říct.
Kdybych
vám
zamlčel tak důležité
pravdy, byl bych
špatným biskupem.
Pravdu musíme říkat,
i když není příjemná.
Toužíme přece po
věčné
spáse.
Manželství vidíme
jako společnou cestu
ke svatosti. Na cestě
svatosti čeká každého
boj
s
Božím
nepřítelem i s vlastní
slabostí. Jestliže jsem
v prvním listě k Roku
rodiny
vyzval,
abychom se v každé
rodině pokusili udělat aspoň malý krůček na cestě ke společné modlitbě, dnes vás prosím,
abyste poctivě přemýšleli před Boží tváří o těch zmíněných tématech, která se vás týkají.
Začněte hledat cestu k pochopení a přijetí Božího pozvání na cestu ke svatosti, která se týká
celého člověka a celého života, nejen našich zbožných citů. Mějte odvahu vyhledat dobrou
duchovní radu a dělat postupné krůčky k nalezení harmonie vlastního života s Božím
plánem. Změna bude tím těžší, čím víc nás ovlivňuje společnost, která se hrdě nazývá
ateistickou, tedy odmítající Boha, či nepočítající s Bohem. Do této společnosti nás Bůh
poslal ne proto, abychom s ní splynuli, ale abychom v ní byli světlem a solí. Nejprve
musíme důvěřovat Bohu víc než vlastním názorům přejatým ze světa. Pak můžeme být
nástrojem Božího působení, praktickým příkladem člověka žijícího s Bohem v krásném a
šťastném přátelství. Nic se nebojme. Mučedníci, kteří vydávali svědectví Kristu vlastní krví
v dějinách i v současnosti, to měli těžší.
Modleme se za sebe navzájem, abychom uměli slyšet Boží volání a také se Bohem nechali
vést. Modleme se zvláště za ty, pro které je poslechnutí Boha mimořádně těžké. Modleme se
za synodu biskupů o rodině, kterou dnes zahajuje papež František. Já tam zastupuji české
biskupy a denně se za vás modlím. Čím více se vás k modlitbě přidá, tím více vyprosíme.
Pán Ježíš přece slíbil: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni
prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.
Všem vyprošuje světlo a sílu Božího Ducha a všem ze srdce žehná
+Jan Graubner, arcibiskup

PAPEŽ V PŘEDVEČER BISKUPSKÉ SYNODY O RODINĚ
Je Evropa dosud plodnou matkou, nebo jako pramáti upadla do
sterility a nedokáže dávat nový život?
„Na druhé straně musíme říci, a říkáme to s láskou, že se Evropa
dopustila hříchu. Nechtěla uznat jeden ze svých kořenů. A proto
své křesťanství vnímá jen napůl anebo tak trochu ve skrytu.
Dnešní Evropa zažívá invazi. Bude to druhá invaze barbarů?
Nevím…Její brány se nejdříve otevřely kvůli zisku, ale nyní
pociťuje invazi lidí, kteří prchají ze své vlasti a hledají tu práci,
lepší život, svobodu. Evropa je zraněná. (…) Nese rány mnohých
zkoušek, kterými prošla. Z epochy blahobytu - obrovského
blahobytu - přešla do času znepokojivé krize, která vylučuje také
mladé lidi.“ „Evropa skartovala děti…a to poněkud
triumfalisticky. Vzpomínám si, když jsem tu studoval v jedné
zemi, jak kliniky vykonávaly potraty a potom vše upravily a posílaly továrnám na výrobu
kosmetiky – tedy krásy, krásy líčidel, vyrobené z krve neviňátek. Evropa se chlubila, jak je
tím pokroková – prosazuje práva žen; žena má právo na své tělo.“ Evropa je plná starých
lidí, které skartuje skrytou eutanazií. A je také unavená touto dezorientací. Mladí lidé
vyrůstají ve světadílu, který po základních výdajích na jídlo, šaty a léky, utrácí nejvíce za
domácí mazlíčky a výrobky sexuálního průmyslu. „Dnešek Evropy je skutečně dramatický,
ale není to její konec. Myslím, že Evropa má hodně zdrojů, aby šla dál. A tím největším je
Ježíš. Evropo, vrať se k Ježíši, vrať se k onomu Ježíši, o kterém jsi prohlásila, že nepatří ke
tvým kořenům.“
Papež František

MĚSÍC PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
Prožíváme Měsíc Královny posvátného růžence. Růženec Panny Marie se postupně
vlivem
inspirace
Ducha
svatého
vyvinul
během
druhého tisíciletí. Je svou
povahou modlitba mariánská,
plynoucí
ze
srdce
orientovaného ke Kristu.
Svými střídmými prostředky
„vyjadřuje hloubku celého
křesťanského poselství a je
jejím shrnutím“, jak píše
zanedlouho
blahoslavený
Pavel VI. Recitace Svatého
růžence není nic jiného než
kontemplace (nazírání) Kristovy tváře spolu s Pannou Marií. Proti námitkám vůči této
modlitbě, jak říká Pavel VI., se liturgii nejen neprotiví, ale ji dokonce podporuje. Lidé často
objevují meditaci a kontemplaci v jiných náboženských směrech a hnutích, a právě tato

modlitba náleží k tomu nejlepšímu a nejosvědčenějšímu co tradice křesťanské kontemplace
nabízí. Je typickou meditativní modlitbou, která odpovídá „modlitbě srdce“, ke které často
svatá Panna vybízí ve svých zjeveních. Ve Fatimě vybízela Matka Boží Františka, Lucii a
Hyacintu k této modlitbě, protože má moc ukončit světovou válku. Kontemplace tajemství
Toho jenž „je naším pokojem“, svolává mír na celý svět. Obdobně se naléhavá potřeba
modlitby objevuje v další kritické sféře naší doby, v oblasti rodiny, základní buňce
společnosti a církve, která je čím dál víc ohrožována na všech rovinách. Svatá Terezie
z Kalkaty před lety řekla: „Rodina, která se společně modlí, drží pohromadě.“ Platí to
především o této společné modlitbě. Podle přání sv. Jana Pavla v jeho apoštolském listu
Rosarium Virginis Mariae: „ Doporučuji v rámci pastorační péče o rodiny opětovné
zavedení modlitby růžence v katolických rodinách“.
Apoštolé, kteří denně byli s Ježíšem, sledovali krásu jeho tváře. Viděli v ní bolest,
radost, ale i slávu na hoře Tábor, či po jeho Zmrtvýchvstání. A nikdo víc tuto tvář nenazíral nekontemploval než jeho Nejsvětější Matka. Ať už to byl pohled plný úžasu po narození, či
pohled tázavý při nalezení, či pohled pronikavý na svatbě, nebo bolestný pod křížem, či
rozzářený radostí při vzkříšení, nebo planoucí po seslání Ducha svatého. Jaký to byl pohled,
kdy jí Syn posadí po své pravici a korunuje na Královnu nebe a země? Díky tomuto pohledu
Matky na tvář Synovu je růženec modlitbou ryze kontemplativní. „Bez kontemplace je
růženec tělo bez duše a jeho odříkávání je rizikem mechanického opakování formulí, které se
protiví Ježíšově napomenutí: ´Když se modlíte nebuďte upovídaní jako pohané´,“ říká Pavel
VI. Velký apoštol růžence, bl. Bartolo Longo píše: „Kdo rozšiřuje modlitbu růžence je
spasen. Jako dva přátelé, kteří se spolu často setkávají, mají ve zvyku připodobňovat se
jeden druhému i ve zvycích, tak se také my - když v meditacích o růžencových tajemstvích
důvěrně hovoříme s Kristem i svatou Pannou a sdílíme spolu tentýž život v eucharistii můžeme připodobnit (nakolik nám to naše slabost dovolí) těmto dvěma osobám a naučit se
od našich nejvyšších vzoru pokornému, chudému, skrytému, trpělivému a dokonalému
životu“. Svatý Ludvík Maria Grignion říká: „Jestliže Maria je Kristu připodobněna nejvíce
ze všech stvořených bytostí, vyplývá z toho, že úkonem zbožnosti, který člověka nejvíce Pánu
Ježíši zasvěcuje a Jemu připodobňuje, je dokonalá úcta k Panně Marii, Jeho svaté Matce.
Čím více bude člověk zasvěcen Marii, tím více bude zasvěcen Kristu.“ Nikde jinde si cesty
Krista a Panny Marie nejsou tolik blízké jako právě v růženci.
Růženec je zároveň modlitbou rozjímavou i prosebnou.
„Udělejte všechno co vám řekne,“ říká svatá Panna. Vytrvalá
přímluvná modlitba Boží Matky spočívá na důvěře, že její
mateřská přímluva je v Synově srdci všemocná. Jeden
z největších básníků, Dante, opěvuje tuto skutečnost: „Tak velká
jsi a tolik zmůžeš Paní, že bez Tebe se chtít vyprostit se z nouze,
toť letět chtít, leč křídel nemít ani.“ Růženec je také cestou
hlásání - evangelizace. Jde o to formovat křesťany podle Ježíšova
srdce. Bude-li růženec patřičně oceněn, stává se při společné
recitaci ve farnostech či poutních chrámech vynikající
katechetickou příležitostí. Dějiny církve a této modlitby ukazují
jakým způsobem byla tato modlitba využívána, zvláště v těžkých
okamžicích církve, křesťanstva a Evropy. Proč tedy nebrat s vírou našich předků růženec
opět do rukou? Tato modlitba si zachovává svou veškerou sílu a zůstává nezanedbatelnou
výbavou nejen každého hlasatele evangelia, ale každého katolického křesťana vůbec.

Zveme děti, rodiče i celé rodiny v tomto Roce rodiny k této modlitbě, před každou mší
svatou, kdy se modlíme za konkrétní rodinu z našich farností Vsetín, Polanka a Pozděchov.
Také zveme v sobotu 18. října 2014 v 9:00 do farních kostelů na celosvětovou aktivitu
„Milion dětí se modlí růženec“. Jak řekl svatý P. Pio: „Když se společně modlí milion dětí
růženec, svět se změní.“ Srdečně zveme, přijďte změnit svět!!!!
s použitím RVM JPII

BUDE V MĚSÍCI ŘÍJNU

POLANSKÁ FARA
Práce se pomalu a jistě chýlí ke konci, i když je jí tam ještě jako „na kostele“. Fmě BS
Vsetín bylo zaplaceno celkem 1,260.268Kč, Fmě Lukáš - obklady a omítky 158.733Kč,
Fmě Prins, podřezání, 195.555,40, fmě Jančar za projekt 74.449Kč, Tespora a MCI
42.350Kč, Dozor Študent 24.200Kč, Tesaři TESAREM 48.515Kč, Klempíři Sřechy
VSADSKO 35.063Kč, Fmě Černota vodo, topo, plyn 80.296Kč, kterému ale dlužíme
246.480Kč. To je to, co nás momentálně nejvíce tlačí, je třeba co nejdříve dluh zaplatit.
Celkem za práci a materiál bylo vyplaceno loni 422.971Kč a letos 2,138.535Kč, dohromady
2,561.506Kč. Jedná se o velký kus práce, který jste udělali pro sebe a vašeho budoucího
pastýře. Díky všem dárcům, brigádníkům, Oú Valašská Polanka a Lužná za vstřícnost a
pomoc. Teď bude nejdůležitější pomoc finanční. Je možno darovat kromě sbírek také přes
složenku nebo na potvrzení pro odpočet daně z příjmu.Upřímné Pán Bůh zaplať! pf

OPRAVA FARY A PŘEDKOSTELÍ
Byla příprava na biřmování. Zdeničku snášeli s vozíčkem dolů, po čtyřech
schodech. Vytáhnout pana Lumíra to už nebyla žádná legrace. Pavel to vždy
s láskou dělal. A pak jeden strašný pád na schodech, kde se nedá čeho přidržet….
Ale především podmáčený kostel mě vedly k oslovení odborníků. Pan Ing. Živocký
udělal projekt. TA Ing. Špalková požádala o dotace, z MK přes ORP 110.000Kč a ze
Zlínského hejtmanství 246.800Kč. Opravu spojenou s kulturní památkou provede
fma LARS z Krhové v ceně 448.191,60Kč. A úpravu předkostelí se snížením u
zadního vchodu na úroveň hlavního vchodu s předláždění a odvodnění celé plochy
fma Chovanec z Valašských Příkaz v ceně 974.534Kč. Začít se má 17. října 2014 tak,
aby vše bylo hotovo do 21. listopadu 2014, jinak by bylo nutno dotace vrátit. Během
oprav bude nutno chodit hlavním vchodem pod věží ze strany od Zámeckého
parku. Děkujeme za pochopení!
pf

POZVÁNKA NA SVATOHUBERSKOU MŠI
V neděli 16. listopadu 2014 zveme na děkovnou Svatohubertskou mši s průvodem,
mimořádně v 10:00, vystoupí Trubači VLS ČR s.p. divize Lipník nad Bečvou a
ZUŠ Potštát. Po ní posezení u zvěřinových specialit na farní zahradě nebo PC.
Zakončíme tak společně Rok rodiny. Prosíme o pomoc v sobotu v kuchyni.

„FARNÍ KRONIKY 2014“
Do našich farních společenství jsme přijali:
Dominik Maňák, * 04. 06. 2014 (Vsetín)
Annabella Marie Dunová, * 15. 06. 2014 (Vsetín)
Aneta Marta Pončíková, * 17. 07. 2014 (Vsetín)
Lucie Zajíčková, * 27. 09. 2013 (Vsetín)
Nikola Stiskálková, * 04. 03. 2008 (Vsetín)
Pavel Čotek, * 13. 03. 2014 (Vsetín)
Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli:
Jakub Kolínek a Aneta Babicová, 04. 10. 2014 (Valašská Polanka)
Ondřej Šeliga a Michaela Vaculková, 25. 10. 2014 (Valašská Polanka)
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili:
Michal Křenek, 89 let, † 07. 10. 2014 (Vsetín)
Helena Snížková, r. Stelibská, 86 let, † 07. 10. 2014 (Vsetín)
Božena Antková, r. Maleňáková, 95 let, † 09. 10. 2014 (Vsetín)
Vlasta Juřicová, r. Mikušová, 83 let, † 26. 09. 2014 (Val. Polanka)
Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov.
Příspěvky posílejte vždy do 20. v měsíci na adresu favsetin@do.cz. Výtisk je neprodejný, náklady 3Kč.

