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tel.: 571 411 692
e-mail: favsetin@ado.cz
web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz
MÁJOVÉ ZAMYŠLENÍ
Cílem májové pobožnosti, sv. růžence, poutí do mariánských svatyní je
přivádět druhé ke Kristu. Poslání Panny Marie bylo dát nám Krista. Panna Maria se
stala Matkou Krista, aby Ho dala světu. Poslání matky je mateřství, přivést dítě na
svět, vychovávat, milovat a vést k Ježíši - štěstí. Pannu Marii milujeme proto, že se
stala Matkou Kristovou.
Při naší farní pouti do Lurd, budeme mít možnost
navštívit místo zjevení Panny Marie. Jedna známá světice
z Francie sv. Kateřina Labouré (* 2.5. 1806 + 31.12. 1876, ve
Francii), dostala od Pána milost, zjevila se jí Panna Maria.
Celkem se Jí zjevila třikrát; Poprvé v noci z 18. na 19. července r.
1830, v ulici Rue du Bac uprostřed Paříže, na svátek sv. Vincence
de Paul.
Sv. Kateřina měla velkou lásku a úctu k této Paní. Její
jméno znělo podobně jako u sv. Bernardety: JSEM
NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ. Proto sv. Kateřina usilovala o
rozšíření úcty k této Paní formou ZÁZRAČNÉ MEDAILE, kde nechala vyrýt
modlitbu: Ó Maria beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.
V Měsíc Máj je krásný. Panna Maria, Královna Máje je Královnou každého
člověka.
Milí věřící, závěrem Vás chci moc povzbudit snažme se obnovit vztah k Panně
Marii, právě skrze modlitbu, kterou se modlila sv. Kateřina Labouré. Mě osobně
pomáhá a modlím se jí. Farní pouť do Lurd chci obětovat za každého z Vás a svěřit
Pánu Ježíši radosti i bolesti skrze Pannu Marii.
Žehná P. Antonín Fiala, kaplan
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SMUTNÁ A VARUJÍCÍ VÝROČÍ LETOŠNÍHO JARA
Před rokem si celá Evropa připomínala 100. výročí vypuknutí 1. světové
války - války na svou dobu velmi sofistikované. Výsledek 10. mil. mrtvých, nové
poválečné uspořádání... Neuplynulo ani 20. let a začala mnohem strašnější válka,
která během několika let zasáhla téměř celý svět. Od jejího konce za měsíc uplyne
už celých 70. let. Mnohá zvěrstva byla okopírovaná z událostí, které začaly přesně
před 100. lety. 12. dubna 2015, na svátek Božího milosrdenství, papež František
slavil v bazilice sv. Petra bohoslužbu v arménském ritu na připomínku 100. výročí
genocidy Arménů. Petrův nástupce se solidarizoval s tímto starobylým
křesťanským společenstvím slavením liturgie v arménském obřadu.
Vztahy mezi Armény a Petrovým stolcem mají ovšem dlouhou tradici také
v souvislosti se zmíněnou genocidou (genus - rod; cidium - vražda). Byl to právě
papež, který se před sto lety, jako jedna z mála veřejných autorit, Arménů zastal.
Benedikt XV. se diplomatickými cestami snažil přimět jak Turecko, tak evropské
mocnosti, zvláště Německo, aby zastavili probíhající masakr, který v evropských
dějinách do té doby neměl obdoby a který bohužel předznamenal mnohé další
masové zločiny 20. století. Této první genocidě moderní doby v letech 1915 - 1918
padlo za oběť 1,5 milionu Arménů.
V roce 1915 napsal papež Benedikt XV. list tureckému sultánovi
Mehmetovi V., kde mimo jiné stojí: „Přichází k nám bolestná ozvěna sténání celého
národa, který je na rozlehlých územích otomanské říše podroben nevýslovnému utrpení.
Arménský národ přišel o mnoho svých synů poslaných na popraviště, mezi nimiž bylo
nemálo kněží i několik biskupů, jsou vězněni a posíláni do vyhnanství. Dozvídáme se, že
veškeré obyvatelstvo celých vesnic a měst je nuceno opouštět svoje domovy a s
nevypověditelným utrpením odcházet do vzdálených míst, kde jsou koncentrováni a kromě
úzkostí zde musejí snášet bídu a mučení hladem. Věříme, sire, že tyto nepřiměřenosti se dějí
bez vědomí vlády Vašeho Veličenstva. Obracím se proto s důvěrou na Vás s vroucí prosbou,
abyste se ve své velkodušnosti slitoval a zasáhnul ve prospěch lidu, který je samotným
náboženstvím, které vyznává, veden k věrné poddanosti Vašemu Veličenstvu. Pokud jsou
mezi Armény zrádci či viníci nějakých zločinů, ať jsou souzeni zákonem a potrestáni.
Nedovolte však ve svém vznešeném smyslu pro spravedlnost, aby byli trestáni nevinní“ –
tolik jeden ze dvou dopisů papeže Benedikta XV. otomanskému panovníkovi
Mehmetovi V. v souvislosti s masakrem Arménů v turecké Anatolii. Později se
ukázalo, že sultán měl opravdu malý vliv na tyto krvavé události, které byly dílem
nastupující strany tzv. mladoturků, kteří pod vedením Kemala Ataturka budoucího 1. presidenta, otce všech Turků - kladli tímto způsobem základy
moderní turecké státnosti.
Vina však nepadá pouze na Turecko. Existuje výzva kolínského arcibiskupa
německému kancléři napsanou v polovině první světové války. Tehdejší kolínský
arcibiskup kardinál Felix von Hartmann přirovnal pronásledování Arménů co do
krutosti k pronásledování křesťanů během prvních staletí našeho letopočtu.
Kardinál Hartmann, který byl horlivým nacionalistou a konzervativcem, se tímto
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listem pokoušel přimět německou vládu, aby se postavila proti „těmto zločinům
volajícím do nebe“.
Pokud jde o Armény, Německo neprojevilo o jejich osud žádný zájem, a to
se mu v budoucnu vymstí.... Ba naopak, říšský kancléř Theobald von Bethmann Hollweg v jednom veřejném vystoupení prohlásil: »Naším jediným cílem je, aby
Turecko zůstalo až do konce války naším spojencem, a je nám lhostejné, zda Arméni zemřou
či nikoli.«“ Jiný říšský kancléř Adolf Hitler, jeho pohrobci a další architekti
holocaustu se genocidou Arménů bezpochyby inspirovali. Ať už koncentrací
obyvatelstva ve vyhlazovacích místech - táborech obehnané ostnatým drátem,
odvozem v dobytčích vagónech, telegraf organisující pochody smrti, nahnání do
velkých jeskyní, kde v jejích vchodech byly rozdělány ohně, jejichž dým udusil
Armény - budoucí plynové komory, konfiskace majetku a vyhnání z měst a vesnic
Antálie, hromadné popravy a hroby...
Na území Turecka bylo před
genocidou přibližně 2 tisíce arménských
kostelů a kaplí a stejně tolik škol a
bezpočet dobročinných a kulturních
institucí. Nezbyla po nich ani stopa.
Arméni se rozutekli zejména do
Libanonu, Sýrie, Iráku a Ruska. V roce
1918 vyhlásili nezávislou Arménskou
republiku v Zakavkazsku, kterou
vzápětí pohltil komunistický režim
Svazu sovětských socialistických republik.
Jedním z mála obrazových dokladů nevypověditelné krutosti masakru
arménského národa je fotografie, která je majetkem vatikánského tajného archivu.
Na fotografii z roku 1917 je vidět řada křížů, na kterých jsou nahé ženy.
Ukřižováno bylo několik tisíc arménských žen.
K umění zastat se vždy všech potřebných kdekoli ve světě
žehná
P. František Král

P O ZV Á N K Y
MÁJOVÉ
• Nejkrásnější měsíc v roce – květen je zasvěcen Panně Marii, proto budou jako
každoročně májové pobožnosti, začátek vždy v 17:30, budeme číst příběhy ze
života Alessandra a Marietty, osudy rodin Serenelli a Goretti s nimi budeme
objevovat tajemství odpuštění a Božího milosrdenství, začínáme ve čtvrtek
večer 31. dubna 2015, v předvečer 1. máje. Zveme především děti, mládež a
hlavně ty, kteří půjdou 31. května 2015 k 1. svatému přijímání. Vsetín 17:30,
Polanka 18:00, v Lužné u Křížku v 17:00. Čekáváme scholy, sbory, děti a mládež.
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• Tento pátek 1. května zveme na jubilejní 10. POUŤ RODIN DĚKANÁTU
na Svatý Hostýn, na programu: pěší pouť (2:00 odchod od kostela Vsetín1:00
Polanka), na kole nebo autobusem (7:45 od kostela - cena 170Kč, děti zdarma)
9:30 Májová pobožnost - P. Šolc SJ, procesí od Vodní kaple, 10:15 mše svatá za
rodiny - P. Petr DUJKA, člen DR Orla ČR, farář Dolní Bečva, 13:00 beseda s P.
Petrem DUJKOU na téma: KŘESŤANSKÝ ROZMĚR RODINY V DNEŠNÍ
DOBĚ,
program pro děti, Cesta světla, svátostné požehnání. Velmi vhodné
pro děti prvokomunikanty a jejich rodiče.
• V sobotu 2. května 2015 v 10:00 předá diplomy absolventům Kurzu
pastoračních asistentů Mons. Josef Nuzík, generální vikář. (ranní mše svatá a u
sv. Růženy nebude)
• TÝDEN PRO RODINU 2015

11. - 17. květen 2015
V týdnu okolo 15. května, na který
připadá Mezinárodní den rodiny,
se každoročně v České republice
pořádají desítky nejrůznějších
akcí pro rodinu (od zábavných,
soutěžních,
zážitkových
po
sportovní, vzdělávací a mnohé další). Tyto akce pořádají centra pro rodinu a
další prorodinné organizace.
Hlavní CÍLE TÝDNE PRO RODINU jsou dva:
1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem
společnosti a přes všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k
soužití máme.
2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo
jim spolu dobře.
Motto letošního týdne: „Rodina je místo, kde život začíná a láska nikdy
nekončí"
Srdečně zveme Vás, kteří letos slavíte 1., 5., 10., 25., a 50. výročí sňatku na
bohoslužbu 10. května 2015 v 10:00 a pak v 11:30 na společný oběd. Jelikož
mnozí z těchto jubilantů už zde nebydlí, nebo naopak měli svatbu jinde nahlaste
se prosím v sákristii nebo na faře.

• OSLAVY 20. VÝROČÍ NÁVŠTĚVY JANA PAVLA NA SVATÉM KOPEČKU
V květnu uplyne 20 let od svatořečení blahoslavené Zdislavy z Lemberka a
blahoslaveného Jana Sarkandra v Olomouci - Neředíně. Výročí této významné
událost i návštěvu Jana Pavla II. v Olomouci oslavíme při nedělní mši svaté 17.
května 2015 v 10:30 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u
Olomouce, kde bude uložen ostatek sv. Jana Pavla II. Hlavním celebrantem je
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arcibiskup a metropolita krakovský Stanisław kardinál Dziwisz, někdejší
osobní sekretář papeže.
Program: Svatý Kopeček u Olomouce
sobota, 16. květen 2015
18:00 koncert Václava Hudečka, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce
20:00 adorace pod vedením studentů VKH Olomouc
neděle, 17. květen 2015
10:30 mše svatá s uložením ostatku sv. Jana Pavla II.
12:00 modlitba Anděl Páně - spojení telemostem s papežem FRANTIŠKEM
12:15 zábavný program pro děti, ambit baziliky
13:00 komponovaný vzpomínkový program, bazilika
• NOC KOSTELŮ 2015
17:00 prohlídka věže kostola
17:30 májová pobožnosť k pocte Panny Márie
18:00 mše svatá, s doprovodom malé scholy
19:00 krátke predstavení malé scholy naší (vymyslíme nějaké pěkné motto)
20:00 modlitby a zpěvy z Taize (velká schola, p.kaplan)
21:00 tichá adorace
21:50 modlitba za město s požehnáním
mezi jednotlivými body programu je možnost tiché adorace, prohlídky kostela a
zákristie, kde bude prohlídka liturgických rouch a bohoslužebných předmětů.
Ve farním sále bude možné zhlédnout videa k "Roku zasvěceného života".
PROGRAM VE VALAŠKÉ POLANCE
Vyzvánění zvonů
Májová,
Mše svatá
Slovo zástupce veřejné správy
Komentovaná prohlídka kostela
Walachia Brass kvintet
Vystoupení ZUŠ Vsetín
Pěvecký sbor Divinum
Videoprojekce
Ztišení, modlitba, ztemnělý kostel, prohlídka varhan,
Srdečně zvou a na návštěvu se těší polanští farníci.
•

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Na Slavnost Nejsvětější Trojice v 8:30 přijme 15. dětí ve Vsetíně, 9 v Polance
v 9:30 a 2 v Pozděchově. Podpořte děti modlitbou. Buďte jim příkladem...
Inspirace pro vaše rodiny je ve vzpomínce Benedikta XVI na straně 10.....
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ALIANČNÍM TÝDNEM
V týdnu od
19 . - 21. ledna 2015
proběhl již tradičně
Alianční týden
modliteb za
sjednocení
křesťanů a to
v našem farním
kostele a dalších
několika sborech na
Vsetíně. Téměř
všech těchto setkání
v tomto týdnu jsme
se zúčastnili, aniž
jsme to nějak
předem plánovali. Jak jsme průběžně zjistili, byla to příležitost k setkání s dalšími
věřícími, poznání odlišností, návštěva sborů, vedle kterých jsme leckdy léta jen
chodili okolo. Všechny návštěvy byly pro nás povzbuzením ve víře. Pokud jste si
letos nebo třeba ještě nikdy v tomto aliančním týdnu nenašli čas na tato setkání,
možná, že i pro vás budou povzbuzením.
Monika a Pavel Jelínkovi, Vsetín
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PASTORAČNÍ KURZ
V loňském Roce rodiny , byl v našem děkanátě otevřen kurz spolupracovníků z řad
laiků k rozvinutí pastorace farností. Kurz byl určen především těm, kteří chtějí
pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, vedením různých
společenství, pomáhat při zajišťování různých liturgických slavností. Absolvování
kurzu mělo také posloužit, pokud by vlastní farář žádal otce arcibiskupa,
k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání nebo donášet
Eucharistii nemocným. Kurz byl otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se
uvědomělejším křesťanem a cítil zodpovědnost předávat svou víru doma, ale
i lidem kolem sebe. Byl pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v
oblasti věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a
celkové pastorační služby. Zřídil ho otec arcibiskup Jan Graubner, který k jeho
zajištění pověřil kněze děkanátu. Zahájen 11. října 2014, v Pastoračním centru se
konala setkání a to vždy každou druhou a čtvrtou sobotu. Celkem proběhlo13
sobotních setkání po 6 vyučovacích hodinách. Kurz skončil závěrečnými testy a
zhodnocením 25. dubna 2015. Absolventů bylo celkem 44, z toho závěrečnou
zkoušku 19. s prospěchem VÝBORNÝM, 11. s prospěchem VELMI DOBRÝM a 1. s
DOBRÝM. Při závěrečné mši svaté v sobotu 2. května 2015 v 10:00 Mons. Josefem
Nuzíkem, generálním vikářem budou pak absolventům předány diplomy. Díky
všem, kdo měl zájem stát se uvědomělejším křesťanem, kdo cítil zodpovědnost
předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe. Pochopil, že poznávat a žít svou
víru musí začít u sebe. Veliký dík patří paní Věrce Valentové za přípravu sálu v PC
a pravidelného občerstvení.
P. František Král, děkan, kněží děkanátu Vsetín a předseda zkušební komise Mgr. Alois Štrbík, III. OFM

MILÉ VDOVY A VDOVCI,
ráda bych Vás informovala o velmi krásném a povzbuzujícím setkání , vdov
a vdovců, které se uskutečnilo 5. února 2015, v 11:00 ve Zlíně, v klášterní budově
Regina, v Divadelní ulici vedle divadla.
Setkání bylo zahájeno modlitbou růžence Světla, následoval mše svatá a po
ní adorace se zpěvy. Mši sv. sloužil arcibiskupský vikář Mons. Josef Nuzík ,
který krásně promluvil o vdovském stavu. Byl přítomen i otec Václav z Kroměříže
od sv. Mořice. O vdovství se už zmiňovala jedna z patronek Evropa Brigita Švédská
- vdovství přitahuje k Bohu.
Po duchovním občerstvení následovalo posezení s pohoštěním v jídelně,
s popovídáním a organizačními připomínkami. V budově Reginy organizátorky
získaly kancelář, která byla posvěcena, brzy budou vytvořeny webové stránky.
Na závěr jsme si zazpívali vdovskou hymnu, kterou si může každý zazpívat,
zvláště ten , kdo už se nemůže vydat na cesty a delší setkání. (melodie - My plujem)
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My plujem dál a dál k Ježíši svému,
děkujem stále za lásku Jemu.
My plujem dál a dál až k výšinám,
kde Králem všech je náš nebeský Pán.
Až doplujeme pouť žití svého,
zas budem šťastní v náručí Jeho.
My plujem dál a dál až k výšinám,
děkujem za lásku, kterou nám dal.
Přimluv se, Matko, u syna Svého,
ať nás vždy chrání od všeho zlého.
My plujem dál a dál ve věčný stan,
konec je trápení, Bůh žehná nám.
Hlavní organizátorkou a hnacím motorem je paní Alenka Panáková, mob.
604 252 629, e-mail apanakova@volny.cz, která má kolem sebe tým obětavých
pomocníků.
Na závěr bych ještě připomněla, že kromě tohoto setkání byla větší setkání
během dvou let na Velehradě, na Svatém Hostýně, ve Štípě a v Olomouci.
Všechna modlitební setkání jsou pro věřící posilou, ale setkání vdov má
velkou hodnotu ve sdílení a předávání
prožitého. Mnozí jsme si přivezli i
Křížovou cestu pro vdovy a vdovce od paní Panákové, kterou vydala Matice
cyrilometodějská v r. 2015.
Jsem
vděčna za všechna tato setkání , která mne velmi obohatila a
povzbudila.
Věra Vášová, vdova

LIKVIDACE LEPRY
Vážený pane faráři, milí bratří a sestry v Kristu,
tento dopis je malým poděkováním za Váš dar, který
přispěje k léčbě nemoci i zmírnění následků pro lidi
s leprou i tuberkulózou. Za tento dar Vám děkuji v době
velikonoční, kdy se všichni radujeme z vítězství života
nad smrtí a kdy také můžeme pozorovat, jak se ona
radostná zvěst, že Kristův hrob je prázdný šířila mezi
lidmi: někdo hned uvěřil a radoval se, někdo si zase myslel, že Krista odnesl a
schoval zahradník, někdo se s Ním setkal na cestě do Emauz, ale nepoznal Ho,
někdo musel dojít až ke hrobu a vidět složené pruhy plátna, aby uvěřil. Každý
člověk má trochu svoji vlastní cestu! Podobné reakce jsou i o naší dobročinné práci:
někdo se diví, že ještě vůbec existuje lepra – malomocenství, někdo jiný si myslí, že
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pomoc těm nejchudším nemá moc smysl, někdo pomáhá a považuje to skoro za
samozřejmost, někdo vidí v každém trpícím člověku Kristovu tvář. Každý člověk je
trochu jiný!
Ale všem bych chtěl popřát onu velikonoční radost a zážitek, že definitivní
vítězství patří životu, že každé dobro má smysl, protože je součástí Kristova
vítězství!
Chtěl bych Vám za Váš dar poděkovat a současně i poprosit – přinášejte tu radost
dalším!

VIZITAČNÍ ZPRÁVA ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA
Milý otče děkane,
v příloze zasílám schválený protokol o části vizitace, kterou
provedl 17. 3. 2015 kancléř P. Antonín Basler v Tvých
farnostech. Podle protokolu připomínám, že je třeba
v kanceláři zavést spisové a skartační znaky do podacího
deníku a v Pozděchově dopsat kroniku. Rád bych Ti
poděkoval za obětavou pastoraci ve farnosti a v děkanátu.
Při mé návštěvě 24. března 2015, které se zúčastnil i
P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, místoděkan
P. Vlastimil Vaněk, jsme spolu probrali společné aktivity
v děkanátu, personální stav obsazení farností a využitelnost
neobsazených far. Setkali jsme se se spolupracovníky děkana a večer se členy
pastoračních a ekonomických rad farností z děkanátu. Mám radost ze zájmu farníků
a očekávám rozvinutí dobrovolnictví, o němž jsem hovořil, zapojení laiků do
budování rodinných společenství i spolupracovníků Charity a celkové oživení
farností, které potřebují prohloubení. Prosím jednotlivé kněze, aby se více zapojili
do formace mladých ve svých farnostech a také manželských párů, kteří by se
zapojili do děkanátních společenství jako animátoři mládeže i manželských
společenství.
Věřím, že koordinační setkávání spolupracovníků děkana, dobrá
informovanost, spolupráce, výměna zkušeností a vzájemná pomoc jistě pomůže
zefektivnit snahy jednotlivých spolupracovníků. Rozvoj pastoračních aktivit ukáže i
na praktické potřeby oprav či úprav jednotlivých far či hospodářských budov. Ve
Val. Polance letos nepočítám s obsazením farnosti, ale prosím, abys do příštího roku
dotáhl ve spolupráci s farníky opravu fary podle schválených plánů AO, aby tam
bylo možné poslat kněze.
Dovolím si připomenout, že životaschopnost farností se měří schopností
vidět očima víry, ochotou sloužit a přinášet oběti. Kde se ve společenství ztrácí
9

idealismus mládí, přichází marasmus neplodného stáří a smrt. Směr se změní
k dobrému, pokud se omezuje soustředění na sebe a roste zaměření na Krista, který
je dárcem života.
S nadějí na oživení našich farností a s přáním všeho dobra od Pána zdraví a
ze srdce žehná

VII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - MILANO 2012
Milán, 30. 5. - 3. 6. 2012
Tématem setkání bylo „Rodina - práce a slavení“.
„Z Milána bylo do celého světa vysláno poselství naděje, tvořené
živými zkušenostmi: je možné a radostné, byť i náročné, žít věrnou
lásku ‚navždy‘ v otevřenosti k životu. Rodiny se mohou podílet na
poslání církve a budování společnosti.“
Benedikt XVI
Při sobotní vigilii se děvčátko
z Vietnamu Cat Tien Benedikta
zeptalo:
Ciao Benedikt! Jsem Cat Tien a
pocházím z Vietnamu. Je mi sedm
let a chtěla bych ti představit svoji
rodinu. On je můj tatínek, Dan, a
moje maminka je Tao, a to je můj
bratříček Binh. Ráda bych věděla
něco o tvé rodině a o tom, jak to
bylo, když jsi byl tak malý, jako já...
Svatý Otec: Díky Ti, drahá, a díky
rodičům. Srdečné díky. Zajímají tě tedy vzpomínky na moje dětství. Bylo by jich hodně.
Řeknu jich jenom několik. Pro rodinu byla u nás vždycky podstatná neděle, která však
začínala již v sobotu odpoledne. Otec nám četl nedělní čtení ze mše z jedné knihy, která byla
v té době v Německu velmi rozšířená a kde byla také vysvětlení jednotlivých textů. Tak
začínala neděle: radostnou atmosférou jsme vstoupili do liturgie. Druhý den jsme šli na mši.
Bydleli jsme nedaleko Salzburgu a byli jsme tedy obklopeni hudbou – Mozarta, Schuberta,
Haydna – a když začínalo Kyrie, bylo to jakoby se otevíralo nebe. Doma pak byl přirozeně
velký společný oběd. A hodně jsme zpívali. Můj bratr je velký muzikant, již jako malý
chlapec pro nás všechny skládal hudbu, takže zpívala celá rodina. Tatínek hrál na citeru a
zpíval. Ty chvíle jsou nezapomenutelné. Potom jsme také společně cestovali, chodili na
procházky. Bydleli jsme nedaleko lesa a tak bylo moc krásné vyjít do lesa, kde jsme si hráli a
prožívali různá dobrodružství. Jedním slovem: byli jsme jedno srdce a jedna duše,
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s množstvím společných zkušeností, i v dobách velmi špatných, protože byla válka, před tím
diktatura a pak chudoba. Avšak tato vzájemná láska, tato radost i nad jednoduchými věcmi
byla mocná, takže jsme dovedli přemáhat a snášet i to špatné. Myslím, že velmi důležité bylo
právě to, že i nepatrné věci přinášeli radost, protože byly výrazem radosti srdce druhých. A
tak jsme vyrůstali v jistotě, že je dobré být člověkem, protože jsme viděli, jak se Boží dobrota
odrážela v rodičích a sourozencích. A popravdě řečeno, pokud bych si měl trochu představit,
jak to bude v Ráji, vybavuje se mi vždycky čas mého mládí a dětství. V tomto kontextu
důvěry, radosti a lásky jsme byli šťastní, a myslím, že v Ráji to bude podobné jako v mém
dětství. V tomto smyslu doufám, že až půjdu na „onen svět“, půjdu „domů“.

PASTÝŘSKÝ LIST K VÝROČÍ KONCE VÁLKY
Drazí bratři a sestry,
rád bych Vás pozval ke třem věcem. Především k vděčné
vzpomínce na ukončení druhé světové války, k poděkování za
70 let míru, který je pro nás velkým darem Božím. S úctou a
vděčností děkujme za všechny, kteří pro ukončení války
nasazovali životy. Modleme se za padlé vojáky i za všechny,
kteří byli popraveni či zahynuli ve vězeních a koncentračních
táborech. Jen z naší diecéze to bylo 34 kněží české i německé
národnosti.
Nechejte, prosím, na památku 70. výročí konce druhé světové války zvonit
všechny zvony po dobu 7 minut v předvečer státního svátku ve čtvrtek 7. května
2015 v 19:30. Při zvonění se všichni spojme v tiché modlitbě za oběti války.
O státním svátku 8. května 2015 vložte do mše svaté přímluvu: Přijmi, Bože,
naše poděkování, že žijeme v naší zemi už 70 let v míru, a prosíme Tě, uveď do
svého království všechny, kdo zahynuli v hrůzách 2. světové války. Po mši sv.
zazpívejte českou státní hymnu. Podle místních podmínek vykonejte krátkou
modlitbu u pomníku padlých ve 2. světové válce.
Přijměte, prosím, také moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci,
o němž už víte. Na pátek 15. května 2015 zvu všechny děti, které chodí do
náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás všechny.
V neděli 17. května 2015 oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté
výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana
Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší papežův
sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dziwisz.
Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o
modlitbu.
Všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan
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NÁRODNÍ A DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES
Na děti, mladé lidi i dospělé bude pamatovat
program diecézní oslavy eucharistického kongresu.
Setkání věřících z celé arcidiecéze se v Olomouci
uskuteční ve dnech 15. - 16. května 2015.
Akce je součástí letošních oslav Národního
eucharistického kongresu a podle biskupského
delegáta pro pastoraci P. Petra Bulvase má
věřícím nabídnout „setkání, které bude takovou
velkou diecézní duchovní obnovou vztahu k Ježíši
přítomnému uprostřed nás v Eucharistii. Věřícím
nabídne nové podněty k duchovnímu životu, zážitek
společenství církve a vyústí společným slavením mše svaté“. Olomoucká arcidiecéze je
přitom jedinou z osmi diecézí v ČR, která plánuje také diecézní část eucharistického
kongresu.
Dvoudenní oslava bude zahájena v pátek 15. května programem pro děti,
které se do Olomouce sjedou se svými katechety či kněžími v rámci výuky
náboženství. Od 10:00 pro ně bude v Korunní pevnůstce připraven předprogram,
v 11:00 zde začne mše svatá, jíž bude předsedat arcibiskup Jan Graubner, a po ní
následuje oběd z vlastních zásob.
Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky, která obsahuje například
divadelní představení Teátru Víti Marčíka, sportovní a soutěžní disciplíny či
prohlídky vybraných památek. Od 14:00 se pak v jednom ze šesti vybraných kostelů
v centru Olomouce zúčastní adorace, kterou povedou dětské skupiny a doprovodí
scholy či pěvecké sbory církevních škol v arcidiecézi, a po 15:00 se rozjedou do
svých domovů.
Páteční večer bude patřit mládeži:
K modlitbě před eucharistickým Kristem se v rámci diecézního eucharistického
kongresu sejdou také mladí lidé. Jejich program zahájí v 19:00 mše svatá s
arcibiskupem Janem Graubnerem v olomoucké katedrále a po ní bude následovat
adorace s řeholníky a večer chval, který bude ukončen ve 23:00. V sobotu ráno se
pak mladí lidé sejdou ke společné modlitbě ranních chval z breviáře.
Hlavní část sobotního programu, k němuž se do Olomouce sjedou věřící z
celé arcidiecéze, bude zahájena v 10:00. Pro účastníky bude souběžně připraveno
pět přednášek:
1. V kostele Neposkvrněného početí Panny Marie(DOMINIKÁNI) - P. prof.
František Kunetka SDB, Th.D. dá nahlédnout do dějin i současnosti
liturgického slavení eucharistie.
2. V kostele Zvěstování Páně(KAPUCÍNI) - P. ThLic. Pavel Stuška pohovoří na
téma „Eucharistie buduje společenství církve“.
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3. V kostele Panny Marie Sněžné(JESUITÉ) - P. ThLic. Vojtěch Koukal Kom.
Blah. představí adoraci jako chválu.
4. V kostele sv. Mořice - P. Adam Rucki osvětlí, jaké jsou plody svatého
přijímání.
5. V kostele sv. Michala - P. doc. Dr. Rudolf Smahel SDB, Th.D. ukáže vztah
mezi rodinou a eucharistií.
Od 12:30 povede každý ze zmíněných přednášejících adoraci a po ní se ve
13:30 vydají věřící v průvodech z jednotlivých kostelů směrem do katedrály. Zde
bude v 15:00 jako vyvrcholení diecézního eucharistického kongresu zahájena mše
svatá, kterou bude slavit arcibiskup Jan Graubner.
Výstava představí eucharistii ve výtvarném umění
Oslava kongresu se však neomezí jen na kostely. Jako doprovodný program
bude už koncem dubna otevřena hned na třech místech v Olomouci výstava s
názvem „Smlouva nová a věčná. Eucharistie ve výtvarném umění“. Bude otevřena
až do 4. října 2015 každý den kromě pondělí od 10:00 - 18:00 v křížové chodbě
Arcidiecézního muzea, ve výstavním sále Arcibiskupského paláce a v kryptě
katedrály sv. Václava.
„Diecézní eucharistický kongres bude jedinečnou příležitostí prožít den v radosti a
vděčnosti za velký dar Eucharistie, kterým nás věřící Ježíš v životě posiluje a spojuje,“
povzbuzuje k účasti P. Petr Bulvas.
Odjezd dětí v pátek v 6:52 ČD, doprovod zajištěn, zveme všechny děti!!!!
Odjezd v sobotu v 6:52 ČD, zveme všechny farníky!!!!!!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
Wurmova ul. 9, pošt. schr. 193, 771 01 OLOMOUC
výběrové řízení na místo

PASTORAČNÍ ASISTENT(KA) DĚKANÁTNÍHO CENTRA PRO
RODINU VSETÍN
Podmínky:
praktikující katolík -- katolička, aktivní orientace v církevním prostředí
spolehlivost, samostatnost, schopnost spolupracovat a kultivované vystupování
základní uživatelská znalost práce s PC, řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
úvazek 0.5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC, nástup možný 1. 7. 2015
Přihlášky zasílejte do 22. května 2015 na adresu:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
K přihlášce připojte:
životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis
V Olomouci 21. dubna 2015.
Petr Bulvas biskupský delegát pro pastoraci
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LIST PROVINCIÁLA DOMINIKÁNŮ KE 20. VÝROČÍ
KANONIZACE PANÍ ZDISLAVY Z LEMBERKA
Před dvaceti lety, 21. května 1995, prohlásil papež Jan Pavel II. v
Olomouci paní Zdislavu z Lemberkaza svatou. Církev v naší zemi dostala v této
světici velký nezasloužený dar. V době kanonizace jsme nemohli tušit, jak bude
vypadat situace rodin po dvou desetiletích. O to víc vyniká, jak Bůh ve své
dobrotivé prozřetelnosti stále vstupuje do lidských dějin, aby z nich činil dějiny
spásy. Nabízí nám pomoc, abychom na cestě k němu v každé době nacházeli oporu.
Svatá Zdislava je takovou oporou pro naši dobu.
Situace rodiny se výrazně zhoršuje, což je více než
zřejmé. Je ochybňována podstata manželství, lidským
bytostem je upíráno právo na život, rozšiřují se různé
pomýlené názory v oblasti etiky. Také uvnitř rodin
vyvstává mnoho těžkostí, které nahlodávají manželskou
věrnost, rodinnou soudržnost i výchovu dětí. Na druhou
stranu si mnoho jednotlivců a skupin uvědomuje
závažnost situace a nezastupitelnou roli rodiny. Vznikají
různé aktivity a inciativy, které se o práva rodin zasazují.
Ukazuje se tak, že se z myslí lidí nevytratil přirozený cit
pro skutečné hodnoty. I křesťané se mají do aktivit na
občanské rovině zapojovat.
Naším jedinečným a nenahraditelným posláním
je ukazovat, jaké místo má rodina v Božím plánu spásy. Úsilí o obnovu rodiny ve
společnosti bude účinné, když se nám bude dařit ukázat rodinu jako přirozené
místo lidského rozvoje a naplnění a také jako místo autentického křesťanského
života. Rodina je znamením křesťanské naděje, neboť je místem, kde Bůh vstupuje
do lidských životů. Rodina církve je zárukou uchování a předávání neporušeného
učení evangelia o vztazích člověka k Bohu, jehož nám Ježíš zjevil jako milujícího
Otce všech lidí, i o vztazích lidí navzájem, pro které je Ježíš jejich prvním bratrem.
Zároveň je církev Duchem Svatým vedena a puzena hledat odpovědi na nové
otázky a složité problémy naší doby.
Paní Zdislava byla oddanou manželkou Havla z Lemberka a matkou čtyř
dětí. S láskou se starala o potřeby vlastní rodiny a byla pozorná k potřebám svých
bližních, zvláště nemocných a slabých. Svatá Zdislava není postavou dávné
minulosti. Osobnost svaté Zdislavy nepřestává přitahovat věřící, kteří u ní hledají
přímluvu, stejně jako nevěřící, kteří v ní vidí výjimečnou ženu. Poutní chrám
v Jablonném v Podještědí, kde se uchovávají její ostatky a kde také za svého života
působila, je místem, kde se s ní i dnes můžeme duchovním způsobem skutečně
setkat.
Zvu proto všechny věřící, aby se vydali na pouť ke svaté Zdislavě. Poutní
sezóna začíná 1. května poutí dětí, hlavní pouť připadá na sobotu 30. května 2015,
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pouť rodin bude 29. srpna 2015. Podrobný program poutní sezóny a další užitečné
informace lze nalézt na internetových stránkách poutního místa.
Vydejte se na pouť za rodiny prosit sv. Zdislavu, jejíž hrob Bůh stále
vyznamenává mnohými milostmi a zázraky!
Fr. Benedikt Mohelník OP

XXXI. SDM KRAKOV 2016
„66OTÁZEKDOKRAKOVA“

Zbývá 458 dní.

16. Který SDM se konal v roce 1991?
17. Kdy vydal Svatý otec poselství k těmto
SDM?
18. Jaké bylo motto a kde ho v Bibli najdeš?
19. Papež se v poselství opírá o jeden svůj
dokument – jak se jmenuje a kdy byl
napsán?
20. Jakou církev mají mladí objevit?
Odpovědi bude třeba zasílat na favsetin@ado.cz vždy do 20 v následujícího měsíce.
Díky, těm, kdo se zapojili. Zveme i děcka VseDě.
Těším se do Krakova16 a TY?

pf

VIII. Setkání rodin celého světa se zúčastní jedna naše pěti
členná rodina ve dnech 16. - 28. září 2015, podpořte prosím
modlitbou.

ZMĚNA TARIFŮ MOBILNÍHO OPERÁTORA T-MOBILE
Česká biskupská konference ve spolupráci s operátorem T - Mobile nabízí i věřícím nové
výhody církevního volání, které platí od tohoto
dubna. T - Mobile pro nás výrazně zlevnil
stávající neomezený tarif (250 Kč bez DPH) a
také jeden tarif přidal (220 minut volných do
všech sítí za 127 Kč s DPH). Pokud nebudete
chtít tarify měnit, nemusíte nikam volat, slevu u neomezeného tarifu nastaví
T - Mobile automaticky. Pokud budete mít zájem o upřesnění k novým výhodám,
můžete se obrátit na osobního konzultanta T - Mobile.
Stejně je možné přejít k E - ON plyn nebo elektřina.
Ing. Anna Špalková, TA Vsetín, 732 247 283
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Ceník tarifů

Profi na míru 1

Profi na míru 5

105,00

249,06

Volné minuty do všech českých sítí

220

neomezeně

Volné SMS do všech českých sítí

120

neomezeně

Volné MMS do všech českých sítí

20

-

Měsíční paušál
za telefonní služby

Síť ČBK (PS)

zdarma - volné minuty se neodečítají, zůstávají pro volání na čísla mimo církevní síť

Sazby - po vyčerpání volných jednotek
T-Mobile

0,60

0

Ostatní sítě v ČR

0,80

0

SMS

0,70

0

MMS

3,50

3,50

POUŤ DO ZÁPADNÍCH ČECH A BAVORSKA
ŘKF Vsetín zve ve dnech 24. - 26. srpna 2015 na pouť do: Nový Dvůr - Trapistické
opatství, Klášter Teplá, Starý Hrozňatov, Bavorsko - Waldsassen, Konersreut,
Kapellberg poutní kostel Nejsvětější Trojice s vyhlídkou do Čech, Cheb, Bečov nad
Teplou, prohlídka relikviáře sv. Maura, přes Plzeň na Svatou Horu u Příbrami.
Cena 2.500Kč. Provází Mgr. Lojzek Štrbík z Hovězí, dlouholetý průvodce po
Římě. Přihlášky se zálohou 1000 Kč v kanceláři do konce května 2015. 571 411 692

FARNÍ KRONIKY 2015
Do našich farních společenství jsme přijali:
Antonín Pavel Juřica, *18. 07. 1986 (Vsetín)
František Jiří Šena, *08. 09. 1954 (Vsetín)
Agáta Gabriela Jiránková, *24. 12. 1994 (Vsetín)
Jan Křtitel Brian Duna, *18. 01. 2015 (Vsetín)
Terezie Klára Chvatíková, *09. 12. 2014 (Vsetín)
Sofie Řeznická, *12. 01. 2014 (Vsetín)
Anna Marie Juráňová, *02. 01. 2015 (Vsetín)
Mikuláš Martin Vanduch, *08. 11. 2014 (Vsetín)
Mikuláš Michal Martiš, *12. 02. 2015 (Vsetín)
Amáli Antonie Zemánková, *30. 04. 2009 (Valašská Polanka)
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili:
Ludevít Mravík, 91 let, † 09. 04. 2015 (Vsetín)
Lubomír Nadymáček, 80 let, † 09. 04. 2015 (Vsetín)
Jan Chovanec, 76 let, † 10. 04. 2015 (Vsetín)
Marta Gahurová, roz. Daňková, 56 let, † 17. 04. 2015 (Vsetín)
Anna Urubková, roz. Vichtorová, 87 let, † 06. 04. 2015 (Valašská Polanka)
V našich společenstvích oslavíme:
35 let našeho milého pana kaplana P. Mgr. Antonína Fialy, *28. 5. 1980
vše nejlepší přejí a vyprošují vděční farníci ze Vsetína, Polanky a Pozděchova
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@ado.cz
Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz
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