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Měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně
Červen je zvláštním způsobem měsícem zasvěcený úctě
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Dobře je vědět několik události, které
nám připomínají základy a vznik úcty k Božskému Srdci Páně.
Kult Srdce Ježíšova vychází ze středověké doby. Na začátku měl
charakter soukromého uctívání, ale během poměrně krátké doby se stal
více známý. Středověká mystika spojovala úctu Srdce Ježíšova s velmi
důraznou úctou, a pobožnosti k Nejsvětější Raně boku Kristova.
K prvním, kteří dávali přednost pobožnosti k Ráně boku Kristova,
otevřené kopii vojáka, patří neznámý autor básnického úryvku:
„Mysticky vinný kmen“. Říká v něm, že v této Raně našel Boží Srdce, že
si spočine vedle Něj, že již u Něj pozůstane. Celý řád sv. Dominika
Guzmana – dominikáni – dosti rychle si tuto pobožnost uvedl do svých
společných modliteb, jako pobožnost k zraněnému boku a Srdci Ježíše
Krista. V pátek, v oktávu Božího Těla, čili v den, kdy si Kristus zvolil
svátek Jeho Srdce, dominikáni se modlili oficium o Raně boku Pána
Ježíše.
Samozřejmě, že Apoštolský Stolec po důkladném a skrupulózním
prozkoumání povolil tuto slavnost oslavovat, jak též povolila uctívat
všechny obrazy i sochy znázorňující Srdce Ježíšovo, ve formách
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společně přijatelných. V tom pomohlo druhé prozkoumání a přijetí
zjevení, určené sv. Markétě Marii Alacoque, když po přísném procesu
Církev ji vynesla na oltáře, jako svatou. Dobře je připomenout, že její
beatifikace byla v 1864 a kanonizace 1920 roce. Jednak první papež
Klement XIII, již v roce 1765, sto let po zjeveních zmíněné ženy, povolil
pobožnost k Srdci Pána Ježíše. Další papežové, jak Pius IX rozšířil
svátek na celou církev a Lev XIII odevzdal pod ochranu Srdce Páně
celou církev a lidstvo.
Jak se dívat na Srdce Páně? Církev vidí v pobožnosti k Božskému
Srdci znamení lásky Boha k lidem. Chce rozbudit v lidských srdcích
vzájemnou lásku k Bohu skrze pobožnost. To Kristus dal správný směr
této pobožnosti: má nás ono citlivěji se podívat na hřích, mobilizovat ve
jménu Krista k boji s nim, s hříchem a odměňovat ty, kteří nejvíce ranní
Boží Srdce. To z Boží lásky existuje celý svět. Když lidstvo od Boha
odstoupilo, odstoupilo od Stvořitele, Bůh nepřestal milovat. Důvodem
této nepochopitelné Boží lásky je to, že nám poslal svého Syna.
Představou této největší Boží lásky se stává Ježíšovo Srdce. Ta
bezhraniční láska pro celé lidstvo přikázala Ježíšovi přijít na země,
přijmout ukrutnou muku a smrt. Z lásky toho Srdce se rodí Církev,
svaté svátosti, a k ním patří svátost Lásky – Eucharistie. Pobožnost
k Božskému Srdci volá, ba vyzívá k tomu, aby i člověk zaujal správný
postoj. Měl by mít neomezenou důvěru v Srdce Páně, má se k Němu
utíkat, ale tak, aby Ho nezraňovat hříchy. Pobožnost vybízí také
k aktům pokání za hříchy jiných. Kdo miluje Boží Srdce, bude se snažit
prosit za druhé, za ty, kteří zraňují svaté Srdce. Proto pobožnost k Srdci
Ježíše budí vědomí a společnou zodpovědnost.
Již blahoslavený Jan Pavel II. v „Listu Svatého Otce k ordinariátu
Lyonu u příležitosti zasvěceni lidskosti Nejsvětějšímu Srdcí Pána
Ježíše“, napsaným ve Vatikánu 4. Června roku 1999, připomíná:
„Vyzívám všechny věřící, aby nadále horlivě uctívali Nejsvětější Srdce
Páně, přizpůsobujíc ho do naší doby, aby díky tomu mohli čerpat z jeho
nejhlubšího bohatství a dokázali s radosti na ně zodpovídat, milujíc
Boha a bratry, hledajíc pokoj, vycházejíc na cestu smíření a posilujíc
naději, že jednou budou žít v Boží plnosti ve společenství se všemi
svatými (…). Skutečně ano, existuje Boží láska, bezcenný dar Srdce
Krista a Jeho Ducha zůstává udělený lidem, aby i oni se mohli stávat
svědky Boží lásky“.
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x. Mariusz Karkoszka
První pátky v měsíci věnujeme smíru Božského Srdce Páně.
Přislíbení Spasitelova, která učinil sv. Markétě Marii Alacoque a těm,
kdo zbožně uctívají Jeho Nejsvětější Srdce:
1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích.
2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině
smrti.
5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře
milosrdenství.
6. Duše vlažné se stanou horlivými.
7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší
hříšníky.
9. Rodinám, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír.
10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého
Srdce.
11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v
mém Srdci.
12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k
svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do
konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude
bezpečným útočištěm.
Je velmi vhodné doporučit pobožnost prvních pátků
prvokomunikantům a jejich rodinám.

Slovo nového kaplana
Milí farníci, všechny srdečně zdravím, Vás milé rodiny, mládeži,
děti ale zvláště Vás nemocné a trpící.
Bylo mi svěřeno, abych řekl něco málo o sobě.
Jmenuji se Antonín Fiala. Narodil jsem se v Olomouci r. 1980, ale
vyrůstal jsem na malé vesnici Skrbeň (8 km Olomouce). Pocházím ze
čtyř dětí. Po základní škole jsem se vyučil zámečníkem. Potom jsem
úspěšně odmaturoval a nastoupil na civilní službu. Abych uplatnil
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své řemeslo, tak jsem strávil nějaký čas v zaměstnání, jako dělník u
stroje.
Jáhenské svěcení jsem přijal z rukou otce biskupa Josefa
Hrdličky 20.června 2009 v Olomouci. Moje jáhenské místo bylo na
Slovácku, ve městě Kyjov. Po této roční praxi jsem přijal kněžské
svěcení z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera,
a to 26. června 2010 opět v Olomouci. Moje první
kaplanské místo bylo v Drahotuších u Hranic na
Moravě, Partutovicích, Potštátě, Jezernici, Loučce
u L., Podhoří. Dále jako kaplan jsem působil
v Luhačovicích,
Pozlovicích,
Kroměříži
a
Hradisku u Kroměříže.
Velmi vděčím svým rodičům za dar života
a víry. Velký vliv na moje
povolání měli moji stařečci; babička, ta mě vedla k modlitbě a
dědeček k práci, jistě i spousta kněží a rodin. Ale také jistě mnozí,
kteří se denně modlí za kněžská povolání.
Nyní jsem poslán k Vám do Vsetína, Valašské Polanky a
Pozděchova. Těším se na setkání s Vámi, na službu kaplana u Vás.
Přeji Vám všem Boží sílu na cestě víry k Bohu, za pomoci Panny
Marie, sv. Antonína Paduánského a všech svatých.
žehná P. Antonín Fiala, kaplan
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Děkanátní CENTRUM PRO RODINU SPOLU
Vsetín, Horní nám. 134
Tel.: 731 023 637
email: stredisko.catarina@seznam.cz
www.centrumspolu.estranky.cz

ze Vsetína a okolí

VESELÉ PRÁZDNINY 2013
15. – 19. červenec a 12. – 16. srpen
Nabídka rodinám s dětmi předškolního a mladšího školního věku v
době uzavření mimoškolních zařízení.
Nástup v 7 - 8 hod. do 16. hod. (dle dohody). PD – Centrum pro
rodinu ve Vsetíně.
Na programu turistika, sport, tvoření, výlet s tábořením. Z důvodů co
nejlepšího organizačního zajištění, prosíme o závaznou přihlášku do
konce června.
-------------------------------------------------------------------------------------------Motoráček – kurz psychomotorického vývoje
rozvoj sociální Rozvoj spolupráce
•
Hry pro rozvoj jemné a hrubé motoriky
Rozvoj řeči a komunikace
Rozvoj spolupráce mezi matkou a dítětem
Grafomotorika pro předškolní děti
Cvičení na míčích
Masáže kojenců a dětí
Je určen pro děti od narození do předškolního věku, zahájení kurzu
v září 2013, každý čtvrtek. Cena: 750 Kč/10 lekcí. Podrobnosti na
nástěnce, webu.
Noc kostelů 2013
24. 5. 2013 se otevřel i náš kostel veřejnosti, aby v průběhu jednoho
dne a noci nabídl umělecké klenoty naší historie včetně komentované
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prohlídky interiéru, a to i prostor pro veřejnost běžně nepřístupné.
Program korespondoval s rokem víry, eucharistie a výročí Cyrila a
Metoděje. Svůj vztah ke kostelu a víře prezentovaly děti a mládež
výtvarnými pracemi při této příležitosti vystavenými. Návštěvníci se
mohli seznámit s životem sv. Cyrila a Metoděje i počátky křesťanské
kultury na Valašsku. Zájmu se těšila i výstava posloupnost biskupů
od Metoděje až po současnost. Podle vlastní volby se každý mohl
zaposlouchat do hudby a zpěvů, spočinout v tichu v Boží náruči,
projít do sklepa a nechat na sebe dýchnout starobylost věků dávno
minulých nebo se vyšplhat třeba i na věž. Pro děti byla připravena
zajímavá soutěž: Stroj času - putování s Cyrilem a Metodějem.
Návštěvníci blízcí i vzdálení (např. i z Kanady) přicházeli v hojném
počtu. O půlnoci se O. František modlil s posledními vytrvalci za
naše rodiny a požehnal celému městu.

VELEHRAD 2013
s blížícími se červencovými oslavami letošního cyrilometodějského
jubilea bych Vás rád pozval k účasti na slavnostní mši, která se na
Velehradě uskuteční v pátek 5. července 2013. Věřím, že tato pouť
bude pro všechny zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit
probíhající výročí příchodu soluňských bratří a s tím související Rok
Eucharistie, ale také celosvětově slavený Rok víry. Sv. otec František
posílá svého legáta, kterým je kardinál Josip Bozanič z Chorvatska.
arcibiskup Jan
Autobus vyjede v 7:00 od kostela, cena 150Kč, přihlášky v sákristii.
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Farní kronika 2013
Do farního společenství jsme přijali:
Veronika Vinahorová, * 07. 04. 2013
Sylvie Šubová, * 12. 04. 2012
Lukáš Týn, * 05. 02. 2013
Filip Jan Kandrač, * 04. 10. 2009
Luděk Mikuláš Kovaříková * 12. 12. 2012
Taylor Lucie Kandračová * 20. 10. 2012
Pro Boží požehnání si přišli:
Ing. Martin Vanduch (Val. Bystřice) a Svatava Ďulíková (Vsetín)
Michal Martiš (Vsetín) a Gabriela Jurčíková (Vsetín)
V našem farním společenství jsme se rozloučili:
Karel Šrot, + 02. 04. 2013, Vsetín
Emilie Kulíšková, + 02. 04. 2013, Vsetín
Lubomír Červenka, + 04. 04. 2013, Vsetín
Růžena Eva Bernátková, + 10. 04. 2013, Vsetín
Emilie Baldová, + 23. 04. 2013, Vsetín
Vojtěch Kandra, + 03. 05. 2013, Vsetín
Alena Kryštofová, + 31. 05. 2013, Velké Meziříčí
Antonín Januš, + 04. 06. 2013, Vsetín
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