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SVATODUŠNÍ ZAMYŠLENÍ
Bratři a sestry, náš otec arcibiskup v jednom ze svých pastýřských listů na
Hod Boží Svatodušní napsal: " Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který nám dal
svého Svatého Ducha, nás dnes posílá do světa, abychom byli jeho svědky.
Vybavil nás a posílá nás: "Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky."
Dnes vyjděme jako misionáři do svého okolí. Dělme se o svou víru s nevěřícími
slovem i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty,
kteří mezi nás přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit. Laskavě je
pozvěte, případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a případně na
svátosti. Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých slov a argumentů, ale modlitbou a
obětí jim vyprošujte potřebnou milost a buďte vytrvalí."
Nyní se pomodleme modlitbu rozeslání křesťanů do současného světa, jak o tomto
úkolu mluvil otec arcibiskup ve svém pastýřském listě.
Každý si ji potichu můžeme říkat: "Pane Ježíši Kriste, dnes mě chceš vyslat jako
svého apoštola. Chceš mě pověřit tím, abych šel a přinášel ovoce. Jsem připraven,
abys mě mohl použít jako nástroj svého pokoje pro mnoho lidí. Pane, jsem
připraven jít tam, kam mě posíláš. Dej mi jen svou sílu a světlo své přítomnosti.
Amen."
Nyní přijměme rozeslání:
Bratři a sestry, nyní jste připraveni sloužit Pánu a jeho bratřím a sestrám, které on
miluje. Jděte tedy. Buďte světlem v temnotě, buďte solí země, buďte kvasem v
mouce světa, buďte apoštoly Ježíše Krista, připraveni sloužit každému, kdo hledá
povzbuzení a uzdravení, radostné poselství nebo dobrou radu, vnitřní pokoj nebo
nový život. Jděte ve Jménu Ježíše, našeho Pána s ujištěním, že On je s vámi. Jděte a
přinášejte ovoce. Amen. Pán s Vámi. Požehnej Vám k tomuto úkolu všemohoucí
Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. AMEN
P. František Pěnčík
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POZVÁNKY NA ČERVEN - ČERVENEC 2019
OLOMOUC - sobota 22. června 2019 jáhenské svěcení přijme v katedrále sv.
Václava v 10:00 z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou
arcidiecézi tito kandidáti svátosti svěcení: Mgr. Škvařil Václav, Mašrera Milan,
Hovád Josef, a náš Dominik Kovář z Lidečka.
VSETÍN - pátek 28. června 2019 na Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů zasvěcený svátek, mše svaté v 7:00 a 18:00 farní kostel, 10:00 kaple sv. Růženy pro
nemocné a seniory, od 17:00 bude zpověď dětí před prázdninami, při poslední
dětské mši svaté předáme vysvědčení - odměny, za Křížové cesty a Májové.
V 19:00 bude opékání na zahradě.
VSETÍN - 28. - 30. června 2019 skupinky MODLITBY MATEK A OTCŮ vás
všechny srdečně zvou na TRIDUUM ke společné modlitbě ZA NAŠE DĚTI,
modlit se budeme vždy v kostele.
OLOMOUC - sobota 29. června 2019 kněžské svěcení přijmou v katedrále sv.
Václava v 9:30 z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou
arcidiecézi tito jáhnové:
Mgr. Jan Faltýnek z Lipníka n/Beč., primice neděle 30. června 2019 v 15:00.
Mgr. Ondřej Talaš z Uherského Brodu, primice sobota 6. července 2019 v 15:00.
Mgr. Marek Mikuláštík, z Vizovic svěcení 22. června 2019 v Lateránské basilice,
primice sobota 6. července 2019 v 15:00.
VIDČE - 30. červen - 7. červenec 2019 FARNÍ TÁBOR pro děti od 1. do 7. třídy,
týdenní pobyt v přírodě plný her, dobrodružství a poznávání nových kamarádů.
Přihlášky na FÁBOR jsou v předsíni kostela, vyplněné je prosím doneste do
poloviny června do sakristie nebo Štěpánu Mikulenčákovi.
LIBINA - 28. červen - 6. červenec 2019 TÁBOR SCHÓLOVÝ, podpořte prosím
modlitbou.

MISIJNÍ ROK: Červen 2019
Téma měsíce:
JEŽÍŠ KRISTUS - ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO
K zamyšlení:
 podpora Ducha Svatého projevující se v mém životě
 můj osobní vztah k eucharistii
 Pán Ježíš jako můj průvodce a rádce
Konkrétní skutky:
 chystáme upomínky pro děti, které poprvé přistupují ke svatému přijímání
 podílíme se na uspořádání a provozu farní misijní kavárničky
-2-

 můžeme s dětmi připravit misijní koncert
 pro děti navíc: hodnotíme uplynulý školní rok; zajímáme se o kulturu
stolování, stravovací zvyky a jídelníček v misijních zemích
Biblické odkazy:
mana na poušti
Eliáš
rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb
nasycení 4 000 lidí
dobrý pastýř

• Ex 16,2-35
• 1 Král 17-19
• Lk 9,12-17;• Mt 14,13-21; • Jan 6,1-15
• Mk 8,1-9
• Jan 10,1-16

Svědectví svatých (vyber si):
Karel Lwanga, Bonifác, Norbert, Antonín z Padovy, Jan Nepomuk Neumann, Petr a
Pavel - v čem Ti může být vzorem?

NÁMĚTY PRO DĚTI:
 Zjisti si, jak se stravují lidé v misijních zemích, co tvoří jejich jídelníček?
 Kdy mají děti v některých misijních zemích (které si vybereš) prázdniny?
 Napiš krátký životopis nebo namaluj obrázek některého ze jmenovaných
světců.

Evangelii Gaudium, čl. 11:
Obnovená zvěst nabízí věřícím – i těm vlažným či nepraktikujícím – novou
radost ve víře a evangelizační plodnost. Její jádro a podstata je vskutku stále
stejná: Bůh, jenž projevil svoji nezměrnou lásku v Kristu, který zemřel a vstal z
mrtvých. On neustále obnovuje své věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdařuje je
silou, „jako orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,31).
Kristus je „věčně radostné poselství“ (Zj 14,6); je „stejný včera i dnes i navěky“
(Žid 13,8), ale jeho bohatství a krása jsou nevyčerpatelné. On je stále mladý, je
trvalým pramenem novosti. Církev nepřestává žasnout, jak „bezedná je Boží
štědrost, moudrost a poznání!“ (Řím 11,33). Svatý Jan od Kříže říkal: „… toto
houští moudrosti a vědění Božích je tak hluboké a nesmírné, že i kdyby o něm
duše věděla sebevíc, vždy bude moci vstoupit hlouběji.“ Anebo také, jak pravil
svatý Irenej: „Kristus svým příchodem přinesl s sebou veškerou novost.“ On může
svojí novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství a křesťanská nabídka,
byť prochází temnými dobami a slabostmi církve, nikdy nezestárne. Ježíš Kristus
může také rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě vězníme, a překvapuje
nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když se snažíme navrátit k
prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, tvořivé
způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým
významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická evangelizační
aktivita vždy „nová“.
připravila prf
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KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
Je za námi snad nejkrásnější měsíc v roce, měsíc mariánský, v němž jsme
oslavili Světový den rodiny. Tento den jsme si připomněli bohoslužbou s manžely
jubilanty s obnovou manželských slibů. Díky všem jubilantům, kteří měli zájem i
odvahu své sliby obnovit. Namátkou si připomeňme alespoň jedny z nejmladších
manželů Pavlínu a Josefa Mikulenčákovy a z těch, co jsou spolu nejdéle třeba
manžele Seidlovy nebo Bindasovy. Děkujeme také všem, kdo pro ně připravili v
Pastoračním centru slavnostní setkání u společného oběda.
Papež František nedávno opět připomněl onu výzvu k misijnímu měsíci POKŘTĚNÍ A POSLÁNI, že totiž každý pokřtěný musí mít misijní touhu, aby i
jiní měli víru, jakou má on. O svátku Božího milosrdenství a pak také další 4
květnové nedělní odpoledne probíhala na Vsetínských náměstích Nová
evangelizace. Za vedení setkání v centru našeho města patří dík P. Františku
Královi a hlavně kněžím z Valašského Meziříčí a jejich společenství
Neokatechumenátní cesty k Bohu. Setkání byla plna chval, zpěvu, tance,
evangelního čtení, promluv a svědectví mladých i starších. Poslední setkání navíc
nabídlo možnost využít služby tří kněží ke svátosti smíření těm, kteří třeba již
mnoho let do kostela nezašli.
Letos se již po 11 uskutečnil projekt Noc kostelů. Dík PRF a všem ostatním,
do Noci kostelů zapojeným farníkům, za přípravu, organizaci a zajištění všech
bodů letošního programu. Zvlášť nás zaujala hodinová přednáška pana Kuběji a
PF o historii farnosti a města, dále zpěv Mužského komorního sboru a samozřejmě
i degustace 12 druhů mešních vín - díky. Poděkování patří i těm, kteří si udělali
čas a náš kostel navštívili.
Poslední velkou akcí v tomto měsíci byla děkanátní pouť na Velehrad. Díky
všem, kdo jsou si vědomi, že je třeba neustále se modlit za rodiny, a že je také
potřeba našich modliteb, aby vznikala nová kněžská povolání. Díky všem, kdo se
jakkoli zapojujete do života farnosti.
prf

UKONČENÍ LETOŠNÍHO NÁBOŽENSTVÍ
Ke konci školního roku završil výuku
náboženství společný výlet dětí ze všech ročníků.
Místa v autobuse byla zcela zaplněna. Přidaly se totiž
i některé maminky, babičky, kamarádi či mladší
sourozenci. Výlet jsme začali na poutním místě
Panny Marie ve skále v malebném prostředí poblíž
-4-

říčky Odry. Před kamenným oltářem s plastikou Panny Marie, kde zároveň
vyvěrá pramen pitné vody, jsme prožili mši svatou. Pokračovali jsme do městečka
Spálov, rodiště našeho otce Františka Krále. Prohlédli jsme si tamní kostelíček,
park i školu a ve farní zahradě jsme měli připraveno vše k opékání. Po vydatném
občerstvení nás autobus zavezl k zábavnému
HEIparku v nedalekých Tošovicích. Zde se děti (i
dospělí) vyřádili na bobové dráze a dalších atrakcích.
Bylo slunné letní počasí, a tak na závěr výletu přišla k
chuti i zmrzlina. Navečer jsme znaveni, plni zážitků
dorazili zpět na Vsetín.
Poslední hodina výuky náboženství byla ve
znamení odpočinku a povídání u zmrzlinových
pohárů. Děti si pochutnaly a závěrem si popřály pěkné nadcházející prázdniny.
Velký dík otci Františkovi za výuku dětí, štědrost a hlavně „svatou“
trpělivost v hodinách zejména se staršími chlapci.
Eva Juřičková

PANNA MARIA A HAI(D)PARK
Letos se už potřetí uskutečnil výlet dětí z náboženství. V minulosti jsme už
byli v Miloticích, na Buchlově a ve Starém Městě. Tentokrát jsme se vypravili do
rodiště (a jeho okolí) našeho pana faráře Františka Krále. Od kostela jsme plným
autobusem odjížděli ráno v 8 hodin. Vezl nás
hodný řidič pan Kašpar z Ústí. Vedoucím
výletu byl pan farář, jela s námi také paní
doktorka Václavíková, paní Zvonková, paní
Juřičková, paní Oravcová, pan Fiľo a další
rodiče a dospělí, kteří si nás pak rozdělili do
družstev podle tříd. O půl 10 jsme dojeli na
poutní místo Panny Marie ve skále - Maria
Stein a přecházeli jsme betonový most přes
řeku Odru. Za mostem nás již vítal laskavý
pohled Panny Marie, která je postavená na oltáříku pod skalním převisem,
obložená nádhernými květinami a hořícími svíčkami. Po pravé straně vytéká
zázračný pramen, který podle pověsti, jak
jsme se dozvěděli, během třicetileté války,
uzdravil raněného vojáka, a ten se pak
mohl vrátit zdravý ke své rodině. Při mši
svaté, kterou sloužil náš pan farář, a mnoho
dětí mu ministrovalo, zmínil historii tohoto
poutního místa a my jsme přečetly
přímluvy. Potom jsme se všichni napili
-5-

zázračné vody, pomodlili se litanie k Panně Marii a po společném fotografování
jsme vyjeli na protější kopec, kde se nachází obec Spálov, rodiště pana faráře. Tam
jsme navštívili nejdříve kostel Svatého Jakuba. Pomodlili jsme se a poslechli si
něco z historie. Odtud jsme pak přešli do nedalekého parku v blízkosti (nebo v
areálu) základní školy, kterou kdysi pan farář navštěvoval. Na farní zahradě bylo
mezitím přichystáno tábořiště, kde jsme si opekli špekáčky a místní pan farář
Zdenko Vavro nám přichystal v takové velké farní pergole občerstvení.
Jak už to bývá, to nejlepší nakonec. V jednu hodinu jsme pak přejeli do
nedalekých Tošovic, kde jeden místní podnikatel, který
vyrábí kachlová kamna, vybudoval zábavný park, tzv.
Heipark se spoustou zajímavých atrakcí. Každý jsme si
připlatili padesátikorunu, abychom mohli využívat
balíček 4 atrakcí po celé dvě hodiny. Nejvíc nás bavil
rodeo býk, trampolína, tubing a úplně nejlepší byla
bobová dráha. To nás nejdříve na umělý kopec vyvezla
taková zvláštní lanovka, a potom jsme si užívali jízdu
dolů na bobech, které se daly ovládat dvěma pákami,
kterými jsme mohli přibrzdit nebo zrychlit boby. Každý
jsme tento okruh absolvovali min 10x, ale přeborníci i 20x
- vždy starší s někým z těch malých. Ani se nám odtud
nechtělo, poslední korunky jsme utratili za zmrzlinu a pití, protože nám bylo
opravdu velké horko, teploměr ukazoval přes 30 stupňů. Odjížděli jsme ve 4
hodiny a naši milí rodiče nás kolem páté večer už čekali před kostelem. Jsme rádi,
že jsme na krásném výletě mohli být, děkujeme panu faráři a všem, kteří se tam o
nás starali, bylo to prima, a už se těšíme a jsme zvědaví, kam pojedeme na výlet
příští rok. Necháme se překvapit.
Díky, vaše děti z náboženství.

VZÁCNÁ NÁVSTĚVA AŽ Z VATIKÁNU
Občas navštíví naše město méně, či více významní lidé. Byli tu jistě i
prezidenti, ale také významní církevní představitelé. Asi tu nebyl žádný kardinál,
nejspíš pouze náš metropolita moravský arcibiskup Jan Graubner, ale jistojistě tu
dosud nebyl žádný nuncius. První, který toto město navštívil, byl v sobotu 25.
května 2019 papežský nuncius ze Spojených států amerických, arcibiskup Mons.
Charles Daniel Balvo. Přijel tím nejbezpečnějším způsobem, tak jak se dříve
jezdívalo - vlakem. Přijel na pozvání přípravného výboru pouti pro oslavu 30.
výročí kanonizace Anežky České. Nebyl uvítán ani na radnici ani na děkanství, ale
ve zdejší pobočce Komerční banky na Dolním náměstí, kde v suterénu budovy
sídlí Pražská mincovna a. s. - firma, pana Trtíka z Halenkova. Bylo tam pozváno
mnoho různých hostů, vedle pana nuncia také rada Apoštolské nunciatury Mons.
Mambé Jean - Sylvain Emien., dále Mons. Pavel Dokládal, slečna Hana
Frančáková a přátelé pana biskupa Mons. Jana Vokála, kteří pomohli zorganizovat
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ražbu stříbrných pamětních medailí svaté
Anežky České. Po přivítání, stručném
připomenutí 30. výročí kanonizace Anežky
České a představení pamětní medaile, se
přistoupilo k ražbě první mince. Byl to právě
pan nuncius, který na zdejším lisu vyrazil první
exemplář medaile, mající na přední straně
portrét svaté Anežky (vytvořený akademickým
sochařem Danielem Trubačem podle ztvárnění
naší patronky na sousoší zemských patronů na
Václavském
náměstí
Josefem
Václavem
Myslbekem) a následně celému tomuto dílu
požehnal.
Prodejem mincí za minimální cenu 200 Kč byl
dán základ sbírky k poctě svaté Anežky, která
bude 13. listopadu 2019 při generální audienci
předána českými poutníky papeži Františkovi.
Někteří z vás, jste si tuto medaili také zakoupili o fatimském dnu, který se konal u
nás 13. června odpoledne. Sbírku budou jednotlivé farnosti pořádat od června do
konce prázdnin. Na přebalu každé medaile je poděkování za finanční příspěvek do
sbírky, které je podepsáno právě apoštolským nunciem Mons. Charlesem D. Balvo.
Všichni přítomní dárci byli podrobeni snímání otisků prstů (připadali jsme si jako
v Americe, odkud pan nuncius pochází :)), které pak budou otištěny na stuhy,
doplňující sochu v podobě Koruny sv. Anežky České (autorem návrhu je
akademický sochař Daniel Ignác Trubač), kterou spolu s výtěžkem z prodeje mincí
také přivezou účastníci Národní pouti do Říma při příležitosti 30. výročí
svatořečení Anežky České jako dar papeži Františkovi. Tak jako svatá Anežka byla
především služebnicí chudých, tak i tato sbírka bude určena především pro chudé,
kteří jsou nejvíce potřební. Po úspěšné první ražbě následovaly rozhovory pro ČT,
Idnes a další novináře, a poté společný oběd v restauraci u Vychopňů. Tam udělal
pan nuncius také zvláštní zápis do naší farní kroniky a po rozloučení s námi, se
pan nuncius Mons. Charles D. Balvo spolu se svým radou vydali stejnou cestou vlakem, nazpět na Apoštolskou nunciaturu.
pf
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LUŽENSKÁ KAPLIČKA
Když jsem na Vsetín před 7 lety nastoupil, na první děkanátní akci jsem jel do
Lužné, kde se tehdy slavilo 100 let místního hasičského sboru. Tenkrát pan Jiří
Žák, tamní místostarosta, informoval generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka o
záměru přestavět starou požární zbrojnici na kapličku. V obci proběhlo místní
referendum, kde se lidé mohli vyjádřit k návrhům, k čemu by budova mohla
sloužit a také k navrženým patronům zasvěcení kaple (svatý Florian, patron
hasičů a Panna Maria Lurdská). Místní zastupitelstvo pod vedením pana starosty
Miroslava Papšíka a místostarosty Jiřího Žáka začalo s přebudováváním hasičské
zbrojnice na kapli před 5 lety, v době, kdy jsme pod svá křídla převzali Valašskou
Polanku. Kaplička je nyní z velké většiny hotová, ale na dokončení chybí finanční
prostředky. Proto se kněží na své dubnové konferenci rozhodli, že tuto stavbu
podpoří, a že na ni bude v rámci farností děkanátu uskutečněna finanční sbírka.
Ostatně, jako kdysi před léty na kostel v Horní Lidči nebo v Karolince.
Kéž Panna Maria Lurdská a svatý Florián chrání a podporuje toto dílo shůry
a vám vaši štědrost odplatí. Platilo, a platit bude, že generace, která postavila
kostel, bude vždy zapsána zlatým písmem v dějinách té či oné obce.
Jménem lužanských farníků vděčný
P. František Král, děkan a P. Vlastimil Vaněk, místoděkan
Sbírka na kapličku v Lužné bude v našich farnostech vykonána 30. června 2019.

OPRAVA STŘECHY KOSTELA - FARY
Je to právě rok, co jsme začali s opravou střech kostela - fary. První
zatěžkávající zkouškou byla letošní zima se svým abnormálním množstvím sněhu.
Díky Bohu vydržela. Druhá pak při květnových lijácích, kdy se ukázalo, kde teče.
Bylo to na několika místech, nejvíc nad presbytářem, kde se napojuje mnoho
různých šikmin. Firma vady co nejdříve odstraní. Pokud bychom opravu
odkládali, bezpochyby by došlo k navýšení ceny (práce je nadbytek, tudíž i cena
roste). Celková cena i se všemi dozory byla 5 882 688CZK. Máme půjčku od AO na
4 000 000CZK, ze které nám zbývá doplatit 1 300 000CZK. Děkujeme za sbírky a
dary. Jste - li majiteli firem nebo zaměstnanci, zeptejte se - poproste o finanční
podporu, děkujeme.
Věž se nám nepodařilo dát do pořádku vzhledem vysokým nárokům na
postavení lešení. Snad se to podaří s novými zvony. Měď máme na čtyři zvony,
ještě je třeba cín a 4 dárci - sponzoři na tyto 4 nové zvony, věřím, že se najdou….
Jinak pracujeme na projektové dokumentaci záchodů, včetně bezbariérového a
opravy interiéru kostela.
Pf+erf
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FATIMSKÝ DEN S VEDENÍM FAAP ČR
Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhl u
nás FATIMSKÝ DEN, kterým provázel Mons.
ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident
Světového apoštolátu FatimyČR s pastorační
asistentkou Mgr. Hanou Frančákovou, členkou
mezinárodní rady FAAP.
Od odpoledních hodin se začal postupně
zaplňovat náš děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie. Na úvod byla modlitba Růžence
světla před vystavenou NSO, následovala
přednáška „Svatá Anežka - 30 let daru
svobody“
Pan president se dotkl tématu Církev za totality
a dnes - kdy zlo stále útočí a co my křesťané římští katolíci na to…?
Sestra Hanka pak poinformovala o cestě Panny
Marie Fatimské do Panamy v lednu letošního roku. PANAMÁÁÁ doslova
zakřičela: znamená PANAMA - RIA. Pak ještě VIVAT MARIA, tak jak ostatně
zní na každém kroku v Panamě.
Následovala mše svatá s promluvou, kde P. Dokládal vzpomněl tři události, které
se vážou k 13. červnu:
1) Svátek sv. Antonína, patrona Portugalska - narodil se v Lisabonu
2) 102. výročí druhého zjevení Matky Boží ve Fatimě
3) Nově zavedený církevní svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a věčného kněze
Po mši svaté následovalo zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a prodej
Jubilejních medailí sv. Anežky za minimální příspěvek 200 Kč.
Poté se většina přesunula do pastoračního domu, kde bylo agapé připravené
FAAP východního Valašska.
Díky Bohu, Panně Marii fatimské a sv. Anežce!
SVATÁ ANEŽKO, ORODUJ ZA NÁS!!!!
FAAP a Slávek Sezima

ČERVNOVÉ DĚTSKÉ OKÉNKO
Otázky k červnu 2019
1. Které dvě srdce oslavujeme v červnu?
2. Kteří Janové slaví v červnu svátek?
3. Které dva zasvěcené svátky (slavnosti??) letos v červnu slavíme?
4. K čemu se používá baldachýn?
5. Co má ve znaku sv. Petr a sv. Pavel?
Odpovědi pošlete E - mailem do 5. července 2019.
Pf
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OHLÉDNUTÍ ZPĚT S VIZÍ DO BUDOUCNOSTI
Začátek května byl ve znamení oslav 15. výročí vstupu ČR do EU a závěr ve
znamení eurovoleb. Na tom, koho jsme zvolili, záleží také budoucnost starého
kontinentu. Je to nejbohatší kontinent, ale podle statistiky zde žije největší
množství nejvíce smutných a nespokojených lidí. Musíme se ptát, čím to je?
V tyto dny jsme slavili patronku rodin svatou Zdislavu. Ona, žena a matka
se pečlivě stará o své nejbližší a má čas také na nejchudší z nejchudších. Velmi
dobře ví, že rodina je život, ne pouhá instituce. Bez rodiny by život nebyl. Rodina
je největším bohatstvím jaké může být i vklad do budoucnosti. Je místem, kde se
člověk učí být člověkem. Rodina je od slova rodit, které má stejný základ s rodem
a národem. Podobně i rodič. Pouze v rodině má Evropa budoucnost. Když se
Mons. Dominik Duka stal sídelním biskupem v Hradci Králové a napsal první
pastýřský list, ve kterém požádal, aby věřící manželé měli alespoň tři děti,
odezvou mu byly jen kritické a mnohdy výhružné dopisy ze strany věřících.
Bez dobrých rodin skutečně nemá národ ani Evropa svou budoucnost. O České
zemi se říká, že je srdcem Evropy. Naši předkové prošli různými peripetiemi.
Během husitských válek bylo obyvatelstvo ze 40 %
zdecimováno. Třicetiletá válka zvaná též „dlouhá
válka“, zdecimovala třetinu obyvatelstva a
rozpínající se osmanská říše na území dnešního
Maďarska dokonce 60 %.
Proto dnes dokonce i Vatikán chválí Maďarsko. V
čele stojí kalvín Viktor Orbán, jehož manželka je
praktikující katolička a jehož synové studují na františkánském gymnáziu v Budě.
„Prorodinná státní politika přináší dlouhodobé výsledky, kvituje Vatikán. Dokladem toho
je Maďarsko, kde za posledních osm let klesl počet potratů o třetinu, rozvodů o 22 procent
a počet uzavíraných manželství se zvýšil o 43 procent. A v minulém roce se narodilo
nejvíce dětí za posledních 20 let.
Za překvapivě pozitivním trendem však stojí důsledná prorodinná politika
maďarského státu a ohromné finanční náklady. Maďarsko dnes vyhrazuje na podporu
rodin 5 procent hrubého domácího produktu, což je dvakrát tolik co v roce 2010.
Jak říká maďarská ministryně pro rodinu Katalin Novak, rozhodli jsme se budovat zemi
přátelskou rodinám a podpořit manžele, kteří vychovávají děti.
Jak dále poznamenala, maďarská prorodinná politika se setkává se silnou kritikou v
zahraničí. Jeden ze švédských ministrů ji označil za „nacistickou“. To není normální,
zdůrazňuje maďarská ministryně. Za radikály označuje spíše ty, kdo mají za to, že pro
Evropu je dnes jedinou volbou masová imigrace. Naším základním cílem je vytváření
možností, aby mladí Maďaři mohli svobodně rozhodovat o svém životě.“ (RaVa 3. 5. 2019)
Ano, nebude - li rodina, nebude ani národ, ani stát, ani církev ani Evropa.
S přáním požehnaného měsíce června
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PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Vážení a milí rodiče, vaše děti dostaly dopis s přihláškou do náboženství
pro školní rok 2019 - 20. Je to proto, abychom se vyhnuli komplikacím s rozvrhem
na začátku školního roku. Prosíme vás, ať vaše dítě přinese tuto závaznou
a vyplněnou přihlášku příští týden v pátek na dětskou mši svatou v 17:00.
Rodiče, kteří byste chtěli přihlásit své dítě do náboženství v 1. třídě,
vyzvedněte si přihlášku v sakristii a tam ji pak vyplněnou také odevzdejte, nebo
budete obesláni dopisem. Já osobně učím rád, práce s dětmi mě baví, nicméně to
není jen o vyučování…. Kdyby se např. MLADÍ chtěli angažovat, udělali pro ně
alespoň 2x VÍKENDOVKU, případně nějaký kroužek, např. hry na kytaru nebo
varhany, nebo cokoli jiného, co by pomohlo děti udržet při kostele a posílit jejich
víru. Prostory jsou - celý PD. Mladí chtějí být docenění, jak řekli na Velehradě:
„chceme být aktivní v životě farnosti; chceme hledat cestu zejména k žákům 2. stupně
skrze vytváření společenství, organizování víkendovek a volnočasových aktivit, a to i
novým způsobem.“
pf

POZVÁNKY CENTRA PRO RODINU VSETÍN
datum
14. června

akce

Čas a místo

Společenství mladých manželů hlídání dětí zajištěno

21. - 23. června Víkend pro otce a děti FOTRSDORF strávit čas ve dvou,
více se poznat, něco si vyrobit to
vše můžete společně zažít
5. - 9. srpna

Přifarní tábor „HOBIT“

16:30, Pas. dům Vsetín
Fara Pozděchov

Fara a PC Vsetín

Na víkend pro otce a děti se můžete přihlašovat již nyní na cprvsetin@ado.cz.
S přáním požehnaného konce školního roku Jana Kunderová (mobil: 731 402 033)

FARNÍ KRONIKY 2019
Do našeho farního společenství jsme přijali:
Marie Zedníková, *08. 03. 2019 (Vsetín)
Mikuláš Josef Jiří Ondra, *27. 04. 2018 (Vsetín)
Samuel Kováčik, *10. 03. 2019 (Vsetín)
Matyáš Martiš, *03. 01. 2019 (Vsetín)
Simona Juřicová. *24. 03. 2019 (Vsetín)
Farní listy vydává pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál.
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky do červencových FALI posílejte do 5. července 2019 na adresu
favsetin@ado.cz. Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5 Kč. www.farnostvsetin.webnode.cz
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