FARNÍ LISTY
květen 2014
MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS
MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS.
V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ
PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ.
LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ,
TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ.
NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,
K TOBĚ TAK VROUCNĚ LKAJÍCÍCH.
MATKO, UKAŽ SE LASKAVOU
SEŠLI NÁM V NOUZI POMOC SVOU.
MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS
MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS.
AMEN.

OCENĚNÍ ZASLOUŽILÝCH FARNÍKŮ OTCEM
ARCIBISKUPEM V OLOMOUCKÉ KASTEDRÁLE
Paní Marie Hyžáková (roz. Kašparová), narozená 4. prosince 1931,
bytem Valašská Polanka č. p. 250.
Maminka 8 dětí (2 z nich jako malé zemřely). Jako mladá pracovala jako
katechetka ve farnosti, členka KDU-ČSL. Od mládí se zapojuje do dění
ve farnosti i v obci, dlouhé období se spolu se sestrou dobrovolně a
bezplatně starala o květinovou výzdobu kostela, údržbu kněžského
hrobu na místním hřbitově. Dodnes v rámci možností pomáhá při
různých akcích ve farnosti i v obci.
Paní Anna Mikušková (roz. Kašparová), narozená 10. února 1934,
bydlí ve Valašské Polance č. p. 51.
Maminka 3 dětí. V 70. letech minulého století pečovala o nemocnou
farní hospodyni sl. Aurelii Ludwigovou. Po její smrti se pak denně
starala o P. Jana Absolona (jídlo, praní, úklid). Dlouhá léta se starala o
nedělní a sváteční obědy pro P. Jozefa Berece. Se sestrou Marií věnovala
mnoho času a sil i vlastních prostředků na květinovou výzdobu kostela
a údržbu kněžského hrobu. Byla též dlouholetou zpěvačkou kostelního
sboru.
Obě dvě sestry svým skromným a nezištným způsobem života daly a
dávají dobrý příklad křesťanství ve svém okolí.

NOC KOSTELŮ2014
Římskokatolická farnost Vsetín a
Centrum pro rodinu Spolu zve na Den a
Noc Kostelů - Od sklepa až po věž v
pátek 23. května 2014 v děkanském
kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Vsetíně.
PROGRAM:
18:00 - mše sv., po skončení mše svaté bude otevření "Noci kostelů 14“
19:00 - koncert pro trubku Víti Otáhala z Brna, s doprovodem varhan.
20:00 - blok písní starších členů scholy, která hrála před dvaceti lety.

21:00 - představení varhan, jednotlivých částí, způsobu tvorby tónu,
rozvodů vzduchu, následovat bude ukázka skladeb starých mistrů.
22:00 - modlitby a zpěvy z Taize.
22:55 - děkovná modlitba s požehnáním.
Mezi jednotlivými body programu bude ticho k rozjímání. Také
možnost komentované prohlídky kostela, sakristie, kůru a věže.
Kromě katolického kostela se do "Noci kostelů 2014" zapojí také
kaple svaté Růženy v nemocnici, kde koncert žáků ZUŠ VSETÍN
začíná už 16:30 a kostel Horního sboru CČE.
Více informací na stránkách www.nockostelu.cz

VALAŠSKÁ POLANKA
KOSTEL NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
19:00 - MŠE SVATÁ
20:00 - ZAHÁJENÍ PROGRAMU, VE KTERÉM VYSTOUPÍ :
VÍT OTÁHAL - Hodonín ( TRUBKA),
PAVEL DRLÍK - Brno(VARHANY)
ZDENKA JURÁŇOVÁ – Leskovec ( KLAVÍR)
ŽÁCI ZUŠ Vsetín - VALAŠSKÁ POLANKA
DIVINUM ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR
MW BRASS ( ŽESŤOVÝ KVINTET)
SCHOLA VALAŠSKÁ POLANKA
24:00 ZÁVĚR
BUDE MOŽNOST PROHLÉDNOUT SI PROSTORY POD
STŘECHOU, LITURGICKÉ PŘEDMĚTY, PREZENTACI
O KOSTELE

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Socha sv. Jana Nepomuckého na Horním náměstí
byla v minulém roce kompletně zrestaurována, a to
včetně řetězové ohrádky, základu a schodových
stupňů. Světci byla opět doplněna chybějící
svatozář. A to nákladem 441 200 Kč. Velký dík patří
Městu Vsetín, paní starostce Bc. Ivetě Táborské.

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA
VELEHRAD
Děkanátní pouť za povolání a
rodiny bude v sobotu 24. května
2014 na VELEHRADĚ. Naše
farnost bude mít asistenci a
hudební doprovod. Odjezd od
kostela ve 13:00, z Rokytnice
13:05. Z Valašské Polanky 13:15,
z Pozděchova 13:20.
Kolik kněží si vyprosíme - tolik jich
budeme mít...

VÝZVA BISKUPŮ K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Bratři a sestry v Kristu,
prosíme Vás o účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se
uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května. I když se někdy zdá, že jsou
méně důležité než volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak. Evropské
normy dnes velmi ovlivňují nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a
sociální politiku, dohromady se jimi řídí půl miliardy lidí. Jsou často
vnímány jako součást jakési obecné morálky, jejíž dodržování je
vyžadováno i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale i riziko,
pokud se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme
udržet ducha Evangelia. Zvlášť bychom si přáli, aby se o to zasadili
mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny Vás proto
prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou
připraveni hodnoty Evangelia v evropské politice prosazovat a hájit.
K tomu Vám společně žehnáme.
Vaši čeští a moravští biskupové

POKLADY POD SNĚHEM
Je možné změnit minulost a odpustit druhým? Mohou se z nepřátel stát
blízcí kamarádi? Půvabný příběh Patricie St. John vás zavede do krásné
alpské krajiny, kde se setkáte s vánoční hvězdou, kotětem Vločkou, i
záhadným starcem z hor. Dozvíte se, proč Anetta tolik nenávidí
spolužáka Luciena a proč se mu chce za každou cenu pomstít. Čeká nás
cesta nebezpečným horským průsmykem, i radost z nečekaných
setkání. Především ale porozumíte nebezpečí hořkosti a zloby a tomu,
jak důležité je odpuštění.
Chceš - li poznat hlavní hrdiny, přijď každý den na MÁJOVOU...

V ROCE RODINY OBĚD PRO NAŠE RODINY
Srdečně zveme naše rodiny s pěti a více dětmi - Hyžákovy, Čáblíkovy,
Kozubíkovy, Jakubkovičovy, Šnajdrovy, Juřičkovy, Jelínkovy,
Bervikovy, Románkovy, Fiľovy, Kozubíkovy, Daňkovy a Zrníkovy na
oběd v neděli 1. června 2014 do farního PC ve Vsetíně.

FARNÍ KRONIKY 2014
Do našich farních společenství jsme přijali:
Mgr. Zdislava Hana Hříbková, * 17. 11. 1977 (Vsetín)
Karel Hovězák, * 2. 7. 2012 (Vsetín)
Helena Amálie Čížová, * 1. 7. 2013 (Vsetín)
Pavel Matyáš Ferenčík, * 18. 9. 2013 (Vsetín)
Martin Mikulec, * 6. 4. 2014 (Vsetín)
Pro Boží požehnání si přišli:
Viktor Zedník a Magdalena Mikulíková (Vsetín)
Pavel Zádrapa a Veronika Šujáková (Val. Polanka)
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili:
Božena Zimková, r. Čotková, † 3. 4. 2014 (Vsetín)
Augustin Tlašek, † 17. 4. 2014 (Vsetín)
Anna Loubalová, r. Kovářová, † 6. 4. 2014 (Val. Polanka)

