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Několik málo slov na Postní dobu…
Tak to již bývá, že po karnevalu následuje Postní doba, jež trvá od
Popeleční středy do mše Večeře Páně, čili do Velkého čtvrtku. Ovšem,
pokud prohlédneme dějiny křesťanství, tak se ukáže, že nejdříve půst byl
spojen s Velkým Pátkem a s Velkou Sobotou. Jednak do IV. století byly již
krásně postavené základy pro čtyřicetidenní postní dobu. Byla to doba
velmi důležitá pro katechumeny a pro ty, kdo činili pokání. První se
chystali na přijetí svátosti křtu, která byla udělována v liturgii paschalis.
Druzí činili veřejné pokání, aby jednou mohli dostat rozhřešení a sjednocení
se všemi v posledních dnech postní doby.
Původně se zahajovala postní doba šest nedělí před slavením
Velikonoc. Na přelomu V. a VI. st. se do celé doby přidaly ještě čtyři postní
dny, tak, aby Velký Půst mohl začínat středou, která dostala jméno
Popeleční. Samotný název byl převzat ze starého ritu, známého již ve
Starém zákoně, jako znamení pokání, tj. posypání hlav popelem. V průběhu
tisíciletí se omezovala tato činnost pouze na ty, kteří zahájili opravdové
pokání. Sypání popelem se rychle ujalo i u ostatních věřících a to tak, že již
v XI. st. se tento liturgický obřad rozšířil na všechny.
Zajímavé ale je, že se dnes v naších kostelích Popeleční středa pořád
dobře prožívá. Účast na slavených mších svatých je poměrně velká.
Sugestivní znamení posypání popelem přitahuje nejedny věřící, kterých

není třeba se zda v mnohem důležitější dni během liturgického roku. Při
sypání popela na hlavu je cenné pamatovat na slova proroků, a to různých
proroků. Třeba krásná myšlenka je obsažena v textu Knihy Joela: „Obraťte
se ke mně celým svým srdcem. Roztrhněte vaše srdce a ne šaty!“ (Jl 2, 1213). Nejedná se zde o vnější gesto, ale navrácení srdce, které poznamenává
celého člověka: jeho mysl, vůli, city, apod. Proto Doba postní trvá právě na
čtyřicet dní. Základ je v Písmu, kde číslo 40 je symbolické a ukazuje na čas
strašné potopy. Čili nějaký určený delší čas, zavřená v sobě doba, doba
určená na nachystání se k prožívání jakési spásné události. Kniha Genezis
vypráví o strašné potopě, která také symbolicky poukazuje na dobu
očištění. Zde přicházíme k jádru. Po době očištění se uskutečňuje něco
velmi nového. Jedná se o smlouvu. Bůh uzavírá smlouvu s Noem,
zástupcem celého lidstva. Znamením je duha. Boží slovo ujišťuje, že
pokaždé, když se objeví na nebi duha, ať připomíná onu smlouvu, kterou
uzavírá s každou existující bytostí až po všechny věky. Cenné je se takto
dívat na duhu, jako na znamení smlouvy s Noem, a radovat se z toho, že
Bůh vůči mně projevuje lásku.
Na jiném místě Bible říká o čtyřiceti dnech v kontextu poutí
Izraelského lidu do Zaslíbené země. Jedni říkají, že Izraelité přece mohli
tuto pouť uskutečnit v kratším čase a nepotřebovali čtyřicet let. Avšak bylo
zapotřebí právě takové doby, aby vyvolený národ prošel určitou
zkušeností, od otrocké mentality, povědomí otroka, do mentality člověka
svobodného. V tomto pohledu je možné si říci, že postní doba je podobnou
událostí, přechodu a zároveň objevování vlastní totožnosti a svobody
Božího Dítěte.
Konečně v Evangeliích se nachází zmínka o čtyřicetidenním postu
dělaného samotným Ježíšem na poušti. „Tehdy Duch vyvedl Ježíše na
poušť a byl pokoušen ďáblem“ (Lk 4,1). Trojité pokoušení je symbol
vážného času zkoušky a zároveň času opravdovosti. Ježíš porazil satana
pokorou, čili pravdou o sobě. Tři pokušení jsou typem jakéhokoliv
pokušení. Pokušení chlebem (řekni, ať kámen bude chlebem), typ pokušení,
cílem přivlastnění za každou cenu, složení důvěry do vlastního dobra.
Pokušení zázračnosti (svrhni se dolů a andělé Tě na rukách budou nosit), to
pokušení, které poukazuje na všelijaký útěk od realizmu do iluze. I třetí
pokušení, pokus i získání idolu a vlády (dám Ti všechno, pokud padneš na

kolena a pokloníš se mi). To je typ pokušení, kde symbolicky se vyjadřuje
žádostivost, touha po vládě, slávě, za bezpodmínečnou cenu, za cenu zlých
kompromisů, úplatků, ztráty vlastní totožnosti.
Doba Velikého Postu v Církvi nám nabízí tří klasické prostředky na
dobu postní jsou také pomocí v objevování v sobě samém otevřenosti srdce
pro druhé: půst, almužna, modlitba. Doba postní nám pomáhá
připomenout, že jsme zotročeni mnohými okolnostmi, které kolem nás jsou,
a dovoluje nám nově objevit, že jsme pouze stvořením, že nejsme bohy,
kteří sami si mohou upřesňovat hranici mezi dobrem a zlem.
Vybízím k dobrému prožívání postní doby. Život není pouze karneval,
ale je také časem, kde je cenné se na „postní“ způsob pozastavit nad
otázkou vlastního života a jeho směřování.
x. Mariusz Karkoszka
Církev učí a vychovává
Prožíváme čas začátku roku, přemýšlíme, co naplánujeme a co nás
čeká. Se svátkem sv. Hromnic se začíná pozvolna prodlužovat délka dne,
školáci vstupují do druhého pololetí. Nejstarší žáky základní školy,
deváťáky, (případně i žáky 5. třídy), čeká důležité rozhodnutí, kam po
základní škole. Osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium nebo jiná střední
škola nebo učební či maturitní obor.
I v našem městě i okolí je velký výběr škol, které na své studenty
čekají, protože jejich počet je v posledních letech rok od roku nižší, zatímco
židlí ve třídách tolik neubývá. Každý si může vybrat.
Také mnohé naše děti stojí před volbou, která ovlivní celý jejich život.
Naše církev má velké zkušenosti se vzděláváním a výchovou. Byly to
katolické školy, které vrátily národu víru ve druhé polovině 17. století. A
jsou to ony i dnes, které vedle kvalitního vzdělávání dávají i křesťanskou
výchovu.
Udržet víru v dětech a později v mladých lidech není v dnešním světě
vůbec jednoduché. A právě tyto školy rády pomohou v této době dětem
podržet, ale především i posílit víru. Náš otec arcibiskup Jan Graubner říká
na základě své vlastní zkušenosti z dopisů biřmovanců, kteří žádají o
udělení svátosti křesťanské zralosti: „Biřmovanci z církevních gymnázií mají
nesrovnatelně lepší podmínky pro dozrávání ve víře, než mladí v jiných
přípravách.“

Proto vám, drazí rodiče, děti a mládeži, doporučuji střední školy a
gymnázia v našem kraji či na území Arcidiecéze olomoucké :
- Arcibiskupské gymnázium Kroměříž (www.agkm.cz ),
- Stojanovo gymnázium Velehrad (www.sgv.cz),
- Církevní střední odbornou školu Bojkovice (www.csos.op.cz) ´
- nebo Střední pedagogickou školu a střední zdravotnickou školu sv.
Anežky v Odrách (www.css.odry.cz).
Tyto katolické školy jsou nám relativně nejblíže.
I já mám určitou osobní zkušenost s církevními školami. Nikoli jako
žák, ale z jejich zakládání. Když jsem byl kaplanem v Odrách v roce 1991,
kde do roku 1950 fungovala rodinná škola sester sv. Františka, slovo dalo
slovo a sešli jsme se tři: já, pan Maršálek, pan Rojovský (jeho syn se stal
prvním ředitelem) někdy zkraje února. Společně jsme vyjeli na „rozumy“
do Nového Jičína za JUDr. Kunetkou (otec známého salesiána), odtud pak
do Opavy k Milosrdným sestrám sv. Františka a z Opavy do Olomouce na
Arcibiskupství olomoucké. Pak bylo třeba vyběhat několik razítek a od 1.
září 1991 tehdy Rodinná škola Odry začala fungovat.
V Uherském Brodě už to bylo o něco těžší, delší a složitější, celkem asi
tři roky jednání, také především modliteb. Výsledkem byl „malý zázrak“.
Když byl 9. února 2005 vyhlášen zápis do 1. tříd od 14:00, škola ještě nebyla
zapsána v rejstříku škol, tedy oficiálně „neexistovala“. V tu dobu už stála
paní Ing. Michaela Šojdrová před kanceláří ministryně školství JUDr. Petry
Buzkové, aby ve 14.15 byla Katolická základní škola Uherský Brod do
rejstříku škol, ani ne, jak se říká, „za pět minut dvanáct“, ale patnáct minut
po dvanácté, zapsána. Dnes škola už 7 let funguje a má velmi dobré
výsledky. Jak na poli studijním, tak i duchovním ale také kulturním. (Školu
proslavil např. folklorní soubor Holúbek). Mám také v srdci určitou
myšlenku...
Prosím vás, děti, mladí, rodiče, když se budete rozhodovat o volbě
školy, z výše uvedených důvodů prosím, přihlaste je na naše katolické
školy - střední ale i na ZŠ. Nejbližší církevní základní škola je ve Valašském
Meziříčí, kam chodí mnoho dětí ze západního okraje vsetínského děkanátu.
Zápis do katolické ZŠ Salvátor je 9. února 2013, na SŠ pak do 15. března
2013.
P. František Král

Zpráva o životě ve farnosti VSETÍN za rok 2012
Podívejme se na některé události, které jsme spolu z části prožili.
Začátek roku byl ve znamení solidarity, při „Tříkrálovém koledování“,
o víkendu 6. - 8. ledna 2012 nasbíralo 51 skupinek ve Vsetíně 151.505Kč,
v Janové 8.811Kč, v Ústí 5.819Kč a ve Lhotě 16.153Kč. Díky!!!
Ve středu 11. ledna byl ve farním kostele Adorační den a zároveň den
vzájemných modliteb s bohoslovci kněžského semináře v Olomouci, začal
mší svatou ráno v 7:00, celý den adorace NSO – jednotlivé skupiny po
hodině, zakončení v 18:00, díky všem!!!!
V polovině ledna byla jmenována na 4 roky Ekonomická rada farnosti
ve složení: Vlasta Blažková, Karel Neubaer, Petr Orság, Květoslava Othová
a Jiří Firich.
4. února naše ženy vyrazily na tradiční Hromniční pouť matek do
Šternberka, tento rok bychom rádi 2. února slavili v našem mariánském
kostele.
V týdnu od 15. – 22. ledna 2012 probíhala ekumenická setkání v rámci
Týdne modliteb za jednotu křesťanů, v našem kostele kázal bratr S.
Mikulík z ČCE.
19. února byly představeny farnosti děti – prvokomunikanti.
22. února začala doba postní, ve které Křížové cesty byly v pátek, neděli
a v kapli sv. Růženy. Modlily se různé skupiny farníků – děti, schola,
ministranti, Klub maminek, muži a ženy…
Na letošní postní dobu už počtvrté vyhlásil otec arcibiskup tzv. Postní
almužnu, ve které jste ušetřili na potřebné 22.871Kč.
Během 4 pátků absolvovalo kurz lektorů 23 našich farníků, celkem
v děkanátě 92. 24. února začal tyto setkání Mons. Josef Hrdlička, další
lektoři ThDr. Petr Chalupa a Mgr. Martina
Pavlíková.
V sobotu 24. března se uskutečnilo na
Svatém Hostýně Děkanátní setkání mládeže
s otcem biskupem Josefem, za účasti 20 vašich
mladých.
Bohoslužby Svatého týdne proběhly za
velké účasti věřících – na Bílou sobotu přijali

svátost křtu 4 katechumeni.
Velikonoční ples mladých proběhl ve Valašské Polance 14. dubna 2012.
Květen – měsíc Královny máje jste slavili Májovými pobožnostmi před
večerní mši svatou, které vedli jednotliví věřící, Centrum SPOLU pořádalo
1. května pouť rodin na Svatý Hostýn, 8. května do Hlubokých Mašůvek.
Na Slavnost Nanebevstoupení Páně 17. května začala novéna před
vrcholem Roku biřmování – Sesláním Ducha Svatého – kdy proběhla
obnova svátosti křesťanské zralosti.
V pátek 1. června se farnost zapojila do projektu „Noc kostelů 2012“,
program byl zaměřen na jubileum 2013 a večer
se světci z vitráží.
V neděli 3. června na Slavnost Nejsvětější
Trojice přijalo 12 dětí poprvé Pána Ježíše, 4
chlapci a 8 děvčat.
Ve čtvrtek 7. června na Slavnost Těla a
Krve Kristovy jste oslavili Boží Tělo a
vyprošovali Boží požehnání pro celou farnost a obyvatele Vsetína.
19. června děti z náboženství zvládly pouť na Provodov.
24. června pořádala pastorační rada farnosti
farní odpoledne za slušné účasti farníků.
V červenci 8. – 15. se uskutečnily
„Chaloupky“ ve Fryštáku na skautském
tábořišti pod vedením Petra Doležala.
Zúčastnilo se 22 dětí a 10 vedoucích.
17. července se s vámi rozloučil váš pan
farář a děkan P. Jiří Rek a předal farnost Vsetín P. Františku Královi, t.č.
faráři v Miloticích, ten je přivítán místními farníky v neděli 29. července.
V neděli 12. srpna jsme oslavili patrocinium farního kostela –
Nanebevzetí P. Marie s odpoledním grilováním na zahradě.
Od 14. – 19. srpna 2012 se 20 mladých zúčastnilo 5. Celostátního
setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou.
18. srpna proběhla oslava jubilea 100let korunovace P. Marie na Svatém
Hostýně.
24. – 26. srpen – byl týden ve znamení festivalu křesťanské mládeže
UNITED 2012

2. září při mši svaté v 8:30 byly za účasti zástupců pedagogických sborů
našich ZŠ požehnány aktovky našim prvňáčkům.
10. září začala výuka náboženství (85 dětí). 1. ,2. a 4. třídu učí Mgr. Eva
Dominiková, 3.tř. P. František Král, a 5. - 9. a středoškoláky P. Mgr. Mariusz
Karkoszka, kaplan. P. František obešel všechna ředitelství ZŠ, nikde ale
zájem o výuku náboženství nebyl.
Na děkanátní pouť za rodiny a povolání se vypravily 2 autobusy,
bazilika na Svatém Hostýně byla nabitá do posledního místečka, díky!!!!
V úterý 14. Září, na Svátek Povýšení sv. Kříže, byla pobožnost u Kříže
na starém hřbitově.
25. září proběhly oslavy 20. výročí založení Oblastní charity Vsetín.
O Slavnosti sv. Václava, po mši sv. v 8:30 za představitele státu a
našeho města proběhlo krátké posezení ve farním sále.
V říjnu se naplno rozběhla příprava na biřmování 21 mladých, z toho
jsou 4 katechumeni, také pravidelné biblické hodiny a povídání nad
Každý
den
byla
Růžencová
pobožnost.
katechismem.
Aby se mohlo pohnout s mnohými „věcmi“, byla zavedena v rámci
celodenní adorace na 1. pátek, ve 3. pátku v měsíci (15) Korunka a Křížová
cesta, příležitost ke sv. smíření dopoledne i odpoledne. A taky 1. soboty,
modlitba sv. růžence (3), před mší svatou a hlavně zasvěcení rodin
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
7. října jsme oslavili Výročí posvěcení
kostela – HODY, s bohoslužbou na
poděkování za úrodu v krojích. Začala také
pravidelná Fatimská odpoledne vždy 13.
dne v měsíci.
11. října začal Rok víry, vyhlášený
Benediktem XVI. pro celou církev u
příležitosti 50. výročí zahájení II. Vatikánského koncilu.
Ve čtvrtek 18. října proběhla v kostele a v PC Děkanská rada, dříve
konference.
V neděli 21. října jsme oslavili Světový den misií, v sobotu byla v 18:00
ADORACE za misie a při mši svaté v 8:30 misijní průvod a přímluvy a
svým darem jsme pamatovali na světové misie (55.222 Kč). Odpoledne
proběhl misijní program s přednáškou P. Františka Kuběny TJ. DÍKY!!!!

Listopad – měsíc zemřelých, jsme začali hojnou účastí u zpovědi a 2.
listopadu po mši svaté a světelném průvodu na dušičkové pobožnosti.
Letos poprvé Apoštolská penitenciárie dala možnost získat plnomocné
odpustky už od 23. října, díky všem, kdo pomohli duším v očistci.
10. listopadu se uskutečnil jubilejní charitní ples.
O Slavnosti Ježíše Krista Krále, kterou jsme zakončili Rok biřmování –
s obnovením závazků z této svátosti, po mši svaté v 8:30 bylo zasvěcení
farnosti Kristu Králi, Te DEUM a po něm pokračování na farní zahradě a
v PC… Tisíceré díky Vám za přípravu, postavení stanu, panu Augustinu
Vlkovi, Irence Žambochové a Milanu Jakubkovičovi…
2. prosince 1. nedělí adventní začal nový církevní rok - Rok
Eucharistie. V předvečer byla adorace s vigilií za počatý život ve spojení
s papežem Benediktem XVI. Byly pravidelně každý den roráty v 6:30.
Posvětili jsme desítky adventních věnečků, které si vyrobily děti samy,
díky!!! Děti putovaly s Kimem a Mikou, chodily s lucerničkami a po mši
svaté měly snídani, díky jim i maminkám!!!
V pátek 7. prosince náš kostel navštívil Mikuláš, díky!!!
8. prosince na Slavnost Neposkvrněného Početí P. Marie po mši svaté
v 10:00 jsme zasvětili farnost a město Panně Marii Neposkvrněné, díky
všem!!!!!
Společná vánoční zpověď byla v sobotu 22. prosince, 9 kněží…, díky!!!
9. prosince na 2. neděli adventní přijalo 141 věřících svátost
nemocných.
16. prosince byla zádušní mše svatá v Ústí v sále Obecního úřadu za P.
Jaroslav Kašpara, který zemřel 8. listopadu 2012 a je pochován na hřbitově
ve Valašském Meziříčí.
23. prosince proběhla volba nové Pastorační rady farnosti.
Na Štědrý den byla v 15:00 Vánoční mše svatá pro děti s uložením
Ježíška do jesliček za účasti asi 100 dětí, které dostaly rolničky a zvířátko za
účast na RORÁTECH, nejpilnější byly Maruška, Libuška, Terezka a Jůlinka,
díky jim a rodičům…
O „půlnoční“ zpívala schóla 1, stejně tak i na Boží hod vánoční – 4
bohoslužby, schóla 1 a schóla 2. Díky!!!
Na Svátek svaté Rodiny obnovilo manželské sliby 120 párů.

Farní statistika
Nevím, kolik se dětí na Vsetíně narodilo, ale pokřtěných bylo 36 dětí (15
chlapců a 21 děvčat) a 4 dospělí.
Nevím kolik párů bylo oddáno, ale pro Boží požehnání si přišlo do kostela
11 párů.
Prvních svatých přijímání bylo 12 (4 chlapci a 8 děvčátek).
Celkem bylo svatých přijímání 48.000.
Svátost nemocných přijalo 196 věřících.
Pravidelná návštěva nemocných 35.
V roce 2011 jsme se rozloučili celkem se 36 farníky (16 mužů a 20 žen), 22
kremace a 14 na hřbitov.
Poděkování
Na závěr chci poděkovat Vám všem, nejvíce P. Mgr. Jiřímu Rekovi za
vzorné vedení farnosti a děkanátu během posledních pěti let, P. Mgr.
Mariuszovi Karkoszkovi a P. Mgr. Josefu Mikuláškovi - kaplanům,
kostelníkům, akolytům, ministrantům, varhaníkům, scholám - 1+2, paní
uklízečce, vám, kteří perete kostelní prádlo, všem, kdo jste ze svých zahrad
darovali květiny a zajišťovali květinovou výzdobu a také řádný chod
bohoslužeb a farnosti, ekonomické a pastorační radě farnosti, slečně
katechetce, Městu Vsetín, Oblastní charitě, Fatimskému apoštolátu,
Společenství Jana Boska, Dílu Mariinu, Modlitbám otců a matek, Rodinným
a mládežnickým společenstvím a dalším…
Upřímné Pán Bůh zaplať také všem brigádníkům a brigádnicím, zvláště
panu Šilhanovi.
Modlitba za nemocné
Když jsem se před 6 lety ocitl ve vážných zdravotních problémech,
kdy člověk byl na prahu věčnosti, hranici života a smrti a také to, že v této
situaci se nachází mnoho našich věřících bratří a sester. A potřebují mít
oporu a někoho nablízku. Tehdy jsem přehodnotil svůj vztah k nemocným.
Dokáži se daleko více vžít do jejich situace a víc se za ně modlím. Existuje
novéna za nemocné před svátkem P. Marie Lurdské, před Světovým dnem
nemocných. Je třeba si „spořit“, dokud jsme zdraví...
U příležitosti SVĚTOVÉHO DNE NEMOCNÝCH mohou nemocní a
ti, kteří o ně pečují, získat plnomocné odpustky, na základě dekretu
Benedikta XVI. Letošní připomínka začala 7. února a vyvrcholí 11. února

na svátek Panny Marie Lurdské. V každém z těchto dní může získat
odpustky ten, kdo se zbožně účastní mše konané v souvislosti se Světovým
dnem nemocných za obvyklých podmínek, jimiž jsou svátostná zpověď,
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Dále se doporučuje
modlitba Otče náš, Věřím v Boha a některá mariánská modlitba a
nezbytné je také zříci se závislosti na jakémkoli hříchu. Ti, kteří pečují o
nemocné v nemocnicích nebo doma a nemohou se účastnit žádné
pobožnosti, budou moci ve dnech 7. až 11. února získat plnomocné
odpustky, pokud se budou několik hodin věnovat péči o nemocné, pomodlí
se na papežův úmysl a přijmou předsevzetí, že splní i ostatní podmínky,
jakmile budou moci. Nemocní anebo osoby v pokročilém věku, které se
nemohou účastnit mše, obdrží tyto odpustky obětováním svého fyzického a
psychického utrpení. U nás zakončíme SDN 11. února při mši svaté v 17:00
a světelným průvodem.
Ohlédnutí za adventem roku 2012
Pomalu začínáme druhý měsíc roku 2013, nicméně v rámci malého
ohlédnutí se vraťme ke konci roku minulého. Byl nádherný adventní čas.
Roráty – děti vložily malému Ježíškovi k jesličkám 398 mší svatých – byly
také náležitě odměněny. Vzpomeňme Marušku, Libušku, Julinku, Terezku
a Barunku. Také měly děti možnost putovat s Kimem a Mikou – to už bylo
horší. Pouze jediný Vítek Františák poctivě doputoval do Betléma. Malinko
se snažil také Míša Košůtek, díky i jemu. Něco malinko z jejich putování….
5. 12. 2012 Umýval jsem se tak trochu studenou vodou
6. 12. 2012 Hvězdy: Mars, Večerka, Merkur, Slunce, Měsíc
7. 12. 2012 Nestihl jsem to
Michal Košůtek, 3. třída
3. 12. 2012 Dnes jsem se rozdělil ve škole s kamarádem o mandarinku
7. 12. 2012 Nestihli jsme dojít na hřbitov a tak jsem se pomodlil na večerní
mši v kostele. Doma jsem si zapálil svíčku a pomodlil se za naše zemřelé
z naší rodiny.
13. 12. 2012 Deníček jsem si prolistoval, ale otci Františkovi jsem to
nenapsal, protože jsem ještě nikomu dopis nepsal.
22. 12. 2012 Dopoledne jsem pomáhal mamince s vykrajováním cukroví.
Pak jsem cvičil opět koledy. Už se těším, jak budeme zpívat koledy u
stromečku a já budu doprovázet na klávesy.

23. 12. 2012 Putování bylo zajímavé a moc poučné, krásné. Děti byly obětavé
a nebojácné, když se samy vydaly na tak dlouhou cestu. Večer jsme si s
rodiči sedli. Poprosil jsem je i bráchu, aby mě odpustili, měl jsem z toho
velikánskou radost.
Vítek Františák, 3. třída
Díky Vám kluci i rodičům za podporu
Křížové cesty v době postní
K tradičním pobožnostem svatého postu patří Křížová cesta. Papež nás
vybízí, abychom rozjímali (kontemplovali) tvář
trpícího Krista. Křížové cesty budou ve středu a
v pátek (pro děti) v 17:30. V neděli v 15:00, kdy
budeme prosit za konkrétní úmysly.
1. neděle postní - za kněze a kněžská povolání
2. neděle postní - za Církev a svatého Otce
3. neděle postní - za farnost
4. neděle postní - za rodiny
5. neděle postní - za nemocné
Květná neděle - za mládež
Máme za sebou volbu prezidenta naší země
Velká část z nás využila práva ovlivnit dění kolem sebe a zúčastnila se
voleb. Filip Outrata na internetu v dialogu s prof. T. Halíkem
(www.halik.cz, články) vyslovuje názor, týkající se povolebních nálad: “Je
zvláštním úkolem a odpovědností duchovních, a vůbec všech věřících lidí,
aby se vždy pokoušeli být usmiřovateli, tvůrci pokoje, aby překonávali
hradby neporozumění, netolerance a nezájmu…“
Při této příležitosti uvádíme k zamyšlení několik myšlenek osobností
veřejného života, jimž není lhostejná budoucnost našeho národa.
Zformulováním tzv. České vize (www.ceskavize.cz) chtěli (2009) jmenovat
nejdůležitější hodnoty, na nichž by měla stát budoucnost této země.
Z tohoto pozoruhodného textu dnes k užitku našim milým věřícím
vyjímáme: …“V národě je zřetelná absence duchovních hodnot…. Jak
z toho ven? ... Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu je přesně tím, co
otevírá dveře zlu... Zvýšit společenský respekt k pravidlům…
Převzít odpovědnost za věci veřejné. Odmítnout život na úkor
budoucnosti... Nelhat. Nepodplácet. Nekrást. Nepřejídat se. Nezávidět…

Být hrdý na svou zem. Naučit se znovu úctě a vděčnosti za své bytí“.
A nejdůležitější myšlenka nakonec: „Naučit se žít život jako službu“.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VSETÍN

Finanční přehled farnosti Vsetín za rok 2012
Finanční hospodaření začalo počátečním zůstatkem k 1.1.2012

328 163,07

1 049 080,65

C e l k e m příjmy
v tom: Ve sbírkách vybráno

672 425,00

Sbírky na cizí účely

222 091,00

Dotace ..............................................................

0,00

Dotace ..............................................................

22 000,00

Příspěvky obcí
v tom: Otevřené Brány

40 000,00
40 000,00
-

Dary fyzických a právnických osob na ................................

75 950,00

Finanční dary ostatní
v tom: za církevní úkony

16 600,00
4 000,00

Příjmy

jiné příjmy

12 600,00

Nájmy za pozemky

0,00

Úrok z běžného účtu

14,65

1 271 357,51

C e l k e m výdaje
v tom: Režijní výdaje

781 836,51

Elektřina

130 743,01

Plyn

178 593,00

Voda

11 490,00

Spotřeba materiálu

199 926,00

Ostraha + odpady + ost.služ.

75 653,69

Telefon

15 142,00

Pojištění

8 832,00

Výdaje děkanátu

13 379,00

Předplatné tiskovin

34 140,81

Kopírka + notebook

51 056,00

Výplaty průvodců Ot. brány

62 010,00

Poplatky banka

871,00

Odeslané sbírky + desátek + havarijní fond + ACO

311 291,00

Dary vydané

52 410,00

Bohoslužebné výdaje

49 345,00

Vyplacené zálohy

28 630,00

Opravy celkem
v tom:

47 845,00
47 845,00

Výdaje

Nákupy majetku:
v tom:

0,00

Ostatní výdaje

0,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2012
v tom:
Zůstatek v pokladně
Zůstatek na běžném účtě

0,00
0,00

105 886,21
55 261,00
50 625,21

