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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015
Začal bych neobvykle následující myšlenkou pro všechny:
Každý den je novým darem, který máme odpovědně přijmout a o který se máme
s druhými dělit. Je hezké, když si toho hodně naplánujeme a jsme společně ochotni učinit
nové objevy a prožít nová setkání.
Ráno dělají křesťané znamení kříže. Připravují se, že budou vykonávat práci, jakou
dělají ostatní lidé. Znamením kříže si připomínají, že musí prožít svůj den spolu s Pánem:
VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO.
Náš život je souhrnem mnoha dnů, je jako dlouhá cesta. Co dnes budu dělat? S kým
se setkám? Ježíš nás volá v radosti a bolesti každého dne, abychom se stali jeho přáteli.
/Z knihy Pojďte za mnou, vydané ČBK./
Letošní rok se nese v duchu rodiny. Obrazem Nejsvětější Trojice Boží je
rodina. Následující myšlenka je Vám jistě známa: „Rodina, která se společně modlí,
trvá.“ /Od Matky Terezy./
Víra je dar od Boha a má společenský charakter. Děti, když uvidí své rodiče se
modlit v dobách radostných i těžkých, budou povzbuzováni a dobře vedeni. Jejich
víra bude ryzí a pevná.
V novém školním roce se budeme učit více poznávat Pána Boha a Jeho Syna Ježíše. Budeme
se těšit na setkání s Ním při společné modlitbě v rodině, zvláště při pravidelné mši svaté, ale
i v osobní modlitbě. Pokud se nám něco nepodaří nebo něco pokazíme či nevyužijeme moudře
čas, naučíme se Mu omluvit, poprosit Jej o odpuštění a obnovení přátelství. /Z knihy Bůh
k nám přichází, učebnice kat. náboženství pro 3. třídu./
Život je místem pro setkání Boha s člověkem. Posvátné knihy vypravují o Boží Lásce a
věrnosti, o tom, že Bůh přichází k lidem v jejich potřebách. Současně mluví o křehkosti a
zradách lidí. Bůh slíbil Spasitele a lidé Ho očekávali. I Maria Panna očekávala Mesiáše;
přijímá Ho do svého lůna - života.
/Z knihy Pojďte za mnou, od ČBK./
Co očekávám já od lidí, od života, od Boha? Pán Ježíš v Bibli říká apoštolům, ale i
nám: NEBOJTE SE !
Opravdu se nemáme čeho bát. Bůh je věrný. Proto přání, které Vám dnes chci
poslat, zní: „Buďme bdělí a ochotní všechno přijímat od našeho Pána. „
Bůh Vám žehnej!
P. Antonín Fiala, kaplan

NÁBOŽENSTVÍ
Před několika lety prožívala naše farní rodina velikou radost ze křtu vašeho
dítěte. Tehdy jste - mimo jiné - slíbili Pánu Bohu, „že dítě vychováte ve víře v Pána
Ježíše a že je budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal.“ (Křestní
obřady.) Také při vašem církevním sňatku jste svým ano vyjádřili souhlas s přijetím
dětí a s jejich křesťanskou výchovou. Církev se tehdy radovala z vaší lásky a
nabídla vám svou pomoc a modlitbu. Je jisté, že se za vás a za vaše děti modlí, ale
také nabízí možnost je formovat v křesťanském duchu. Vy jste tedy povinni své děti
ve víře vychovat a my vám k tomu chceme pomoci.

Spolu s vámi jsem si vědom toho, že naplnit tento úkol není v dnešní době
vůbec jednoduché. Vzhledem k tomu, že dosavadní výchova v rodině bude brzy
rozšířena o výchovu školní, je dobré pamatovat na to, aby intelektuální rozvoj dítěte
byl úplný a zahrnoval také duchovní oblast. Z tohoto důvodu vám nabízím
možnost výuky náboženství, která zahrnuje seznámení s Písmem svatým – Biblí, s
pravdami víry a se zásadami křesťanského života – DESATEREM. Náboženská
výchova je sice předmět nepovinný, což znamená, že tam mohou být přihlášeny
děti věřící i nevěřící, ale pro děti pokřtěné je účast povinná. Vyučuje se od první až
do deváté třídy. 1. - 3. třída je zároveň přípravou na 1. svaté přijímání, náplň 4. - 9.
třídy je nedílnou součástí přípravy na svátost biřmování.

pf

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ V PC VSETÍN
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

1. třída - 15:00, 2. třída - 15:30 Mgr. Eva Dominiková
3. třída - 14:00 P. František Král
7. 8. 9. třída - 16:00, SŠ – 1x za 14 dní 18:30 P. Mgr. Antonín Fiala
4. třída - 16:00 P. Mgr. Antonín Fiala
5.+ 6. třída - 15:00 Mgr. Eva Dominiková

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ NA ZŠ V POLANCE
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:

6.+ 7. třída - 13:20 Mgr. Jana Srbová
4. tř. - 12:30, 5. tř. - 13:15, 8. + 9. tř - 14:00 Mgr. Jana Srbová
1.+ 2. tř. - 11:30, 3. tř. - 12:30 Mgr. Jana Srbová

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Počty dětí a studentů přihlášených do náboženství v tomto
školním roce ve Vsetíně (Polance): 1. třída – 11(4) ; 2. třída – 15(9);
3. třída – 9(8); 4. třída – 9(10); 5. třída – 6(12); 6. třída –7(14); 7. třída
– 3(4); 8. třída – 3(14); 9. třída – 2(3); středoškoláci – 0; celkem tedy
dětí - 65(78). Děkujeme všem rodičům, za přihlášení dítěte! Milí
rodiče, i tím přispíváte k naplňování svého slibu, který jste dali
při křtu vašeho dítěte. Vybízíme další rodiče, že mohou i
dodatečně přihlásit do náboženství své dítě (i kdyby nebylo ještě
pokřtěné). Mnoho našich farníků bylo pokřtěno v Hošťálkové a
na Hrozenkově, prosíme i ty přihlaste !!!!

NEBEZPEČNÝ INTERNET
CPRSpolu zve rodiče, pracovníky s dětmi a mládeží i další zájemce na přednášku o
„FACEBOOKU A O NEBEZPEČÍ IT TECHNOLOGIÍ“, která se uskuteční v úterý
30. září 2014 od 17 do 19 hodin v prostorách Pastoračního centra ve Vsetíně.
Přednáška je zaměřena na hlavní nebezpečí sociálních sítí na internetu, které hrozí
dospívajícím dětem a mladé generaci.

PASTORAČNÍ KURZ
V letošním Roce rodiny , bude v našem děkanátě otevřen kurz
spolupracovníků z řad laiků k rozvinutí pastorace farností. Kurz je 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 má také posloužit, pokud vlastní farář o to bude žádat
arcibiskupa, k oprávnění pomáhat při bohoslužbách při podávání sv. přijímání
nebo donášet Eucharistii nemocným.
Kurz je otevřen ale i pro každého, kdo má zájem stát se uvědomělejším
křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i lidem kolem sebe.
PK bude pro všechny velkým přínosem k prohloubení znalosti víry v oblasti
věrouky, etiky, Písma svatého, liturgie, církevního práva, církevních dějin a celkové
pastorační služby.
Zřizovatelem kurzu je otec arcibiskup Jan Graubner, který k jeho zajištění
pověří kněze děkanátu. Kurz bude zahájen 11. října 2014 v 7:30 mší svatou
v děkanském kostele Nanebevzetí P. Marie ve Vsetíně. V pastoračním centru se
budou konat setkání a to vždy každou druhou a čtvrtou sobotu dle rozpisu, který
bude předem dán.
Celkem je plánováno 13 sobotních setkání od 8:00 – 13:15. Kurz bude končit
závěrečnými testy 25. dubna 2014. Tyto testy nejsou však povinné. Při závěrečné
mši svaté budou pak absolventům předány diplomy. K získání diplomu je nutná
účast nejméně na deseti setkáních.
Vyplněné přihlášky je třeba odevzdat do neděle 5. října 2014. Udělejte si čas
absolvovat tento kurz. Je pochopitelně otevřen i pro každého, kdo má zájem stát se
uvědomělejším křesťanem, kdo cítí zodpovědnost předávat svou víru doma, ale i
lidem kolem sebe. Začít poznávat a žít svou víru musíme začít u sebe.
P. František Král, děkan, P. Vlastimil Vaněk, místoděkan a kněží děkanátu Vsetín

RADOSTI A BOLESTI
Tzv. Hraběcí cesta spojující nádvoří milotického zámku se Svatobořicemi, byla
místem, kudy jsem mnohokrát přicházel za P. Bohumilem Měchurou. Poslední
čtyři roky svého života prožil „doma“ v Mistříně. Předtím 59 let působil v nejvýše
položené farnosti Arcidiecéze olomoucké v Horním Městě asi ve výšce 1200 m n.m.
Ve čtvrtek 11. září 2014 byl pochován v rodné obci, kde v promluvě pan biskup
František Lobkowicz hovořil o radostech a bolestech, které provázejí kněžskou
službu, že právě v bolestech služebník oltáře dozrává jako zralé víno.
Nedávno jsem mluvil s P. Sedláčkem, který k vám v roce 1990 nastoupil.
Tehdy město Vsetín mělo asi 30 000 obyvatel,podle jeho slov asi 2200 praktikujících
duší tehdy farnost praktikujících duší (jako Lidečko). Před pěti lety již jen 804
aktivních křesťanů a letos v říjnu? Uvidíme... Jenom na „hrubé“ bývalo svého času
880 věřících. Těch pak v loňském roce již pouze 82, a letos 65....

Prožili jsme rok Víry – Eucharistie, kněží přicházeli s pěknými tématy na
přednášky. Kolik se našlo vedle pana Pelce, těch, kteří nikdy nechyběli – 10, možná
12?
Přesně před rokem přišla maminka s dvěma malými dětmi: ve městě je
přeplněnost školek, udělejme svoji. Věděl jsem, že to není moje myšlenka, přišlo to
shůry, myslel jsem si... Následovalo několik setkání s Mgr. Fidrmucem a Mgr.
Vyvozilovou z AO. Na to poslední (uskutečnilo se počátkem června po mši svaté),
třebaže bylo hodně dopředu avizováno a všichni o něm věděli, a navíc bylo
naplánováno právě pro ty rodiče, kteří jindy nemohli, tak na toto setkání přišlo p ě
t zástupců rodičovské veřejnosti! Velmi mě to svíralo u srdce, stát před prázdným
kostelem. Velmi mě to svíralo u srdce, stát před téměř prázdným kostelem. Přitom
kolik krásných příspěvků na toto téma vyšlo v dubnovém vydání tohoto časopisu!
Já budu poslední, kdo řekne, že církevní mateřská škola je zbytečná.
15 katechezí z kraje roku, které bezpochyby mnohým otevřely oči, bylo možné
vydat se na cestu a nejspíš nebyla odvaha. Šlo o to, posílit naši víru, tlak světa je tak
velký jako nikdy před tím. Bude -li přednáška např. o nebezpečí internetu nebo
jiných patologických jevech, bude asi plno, ale tady jde o daleko víc, udržet víru
v našich nejmenších, s ní převést děti přes všechna tato úskalí.... Školka, potažmo
škola by tomu moc pomohla – především vašim dětem a mnohé ulehčila při
výchově vašich nejmenších. To a jiné záležitosti někdy víc doléhají na naše bedra.
Na druhou stranu je zde mnoho radostí, které pomáhají zvládat naši těžkou a
zároveň radostnou službu.
Ale o tom třebas někdy příště...
pf

ROK RODINY - HISTORIE SVĚTOVÝCH SETKÁNÍ RODIN
2. Světové setkání rodin Rio de Janeiro 1997 BRASÍLIE
Ve dnech 2.- 6. října 1997 navštívil papež Jan Pavel II. Rio de Janeiro
v Brazílii, kde probíhal teologicko-pastorální sjezd o rodině a
konalo se druhé Světové setkání rodiny. Byla to už papežova 80.
zahraniční pouť. Hlavními body návštěvy bylo modlitební setkání
na stadionu Maracana dne 4. října, kde se sešlo na 120 tisíc věřících
a mše sv. na letišti Flamengo dne 5. října za účasti více než miliónu
lidí. Na závěr „Svátku a setkání rodin“ na stadionu Maracana.
Svatý otec řekl: Rodina je dědictví lidstva, protože jejím prostřednictvím podle
Božího plánu se má prodlužovat přítomnost člověka na zemi. V křesťanských
rodinách, které stojí na svátosti manželství, víra osvětluje podivuhodným
způsobem tvář Krista, zář pravdy, která zahrnuje světlem a radostí rodiny, které
inspirují svůj život evangeliem. Bohužel se dnes šíří ve světě falešné poselství štěstí,
které není možné a které neodolá, které nese s sebou jen zklamání a hořkost. Štěstí
se nedosáhne na cestě svobody bez pravdy, protože to je cesta nezodpovědného
egoismu, který rozděluje a roztrhává rodinu a společnost. Není pravda, že by
manželé byli jako otroci, odsouzeni do téže rodiny, že nemohou zůstat věrnými
vzájemnému a celistvému daru sebe sama až do smrti! Pán, který vás volá žít v

jednotě téhož těla, v jednotě těla i duše, v jednotě celistvého života, vám vlévá sílu k
věrnosti, která zušlechťuje a působí, že vaše jednota nejde vstříc nebezpečí
nevěrnosti, která zbavuje důstojnosti a štěstí, uvádí do rodiny rozdělení a hořkost,
jejichž hlavními oběťmi jsou děti. Nejlepší obrana rodinné jednoty spočívá
ve věrnosti, která představuje dar Boha věrného a milosrdného v lásce, kterou On
sám nás vykoupil.
Rodiny celého světa: Nenechejte se svést tímto lživým poselstvím, které
ponižuje národy , útočí na nejlepší tradice a hodnoty a uvaluje na děti tolik utrpení
a neštěstí. Věc rodiny uděluje hodnotu světu a osvobozuje ho v té pravé pravdě o
člověku, o tajemství života, který je Božím darem, o muži a ženě, kteří jsou Božím
obrazem. Obracím se vaším prostřednictví k rodinám celého světa a ke všem lidem:
Přijměte své děti se zodpovědnou láskou, braňte je jako Boží dar od okamžiku,
kdy začal jejich život v lůně matky, kéž strašný zločin potratu, hanba to lidstva,
neodsoudí ty, kteří se mají narodit, k nejnespravedlnějšímu usmrcení - jsou to
lidské bytosti, ty nejnevinnější.
Obracím se ke všem, kdo pracují na vybudování nové společnosti, v níž
vládne civilizace lásky: Braňte své rodiny jako vzácný a nenahraditelný dar;
ochraňujte je spravedlivými zákony, které bojují proti chudobě a nezaměstnanosti a
které dovolují rodičům splnit jejich poslání. Jak mohou mladí založit rodinu, když
nemají prostředky, aby ji vydržovali? Bída ničí rodinu, překáží přístupu ke kultuře
a základnímu vzdělání, kazí mravy a ohrožuje zdraví mladých i dospělých.
Pomozte jim, pomozte jim! Jde tu o vaši budoucnost. Společnosti, které se nezajímají
o děti, jsou nelidské a nezodpovědné. Rodiny, které nevychovávají vlastní děti a je
opouštějí, dopouštějí se strašné nespravedlnosti, za kterou se budou muset
zodpovídat před Božím tribunálem. Vím, že nemálo rodin je obětí situací, které jsou
nad jejich síly. Zde je nutné se dovolávat solidarity všech, aby se děti nestaly oběťmi
všech druhů chudoby, bídy ekonomické a zvláště bídy morální, která dává vznik
jevu, o němž jsem se zmínil v Listu rodinám: Existují sirotci rodičů, kteří žijí!

NÁRODNÍ POUŤ RODIN VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
Poslední prázdninový víkend jsme se zúčastnili celostátní poutě rodin ve Žďáru
nad Sázavou. Vyjeli jsme už v pátek odpoledne, tak abychom stihli mši v poutním
kostele na Zelené hoře. Hodně nás oslovil nádherný kostel i krásné kázání o
podobnosti Jana Křtitele a Jana Nepomuckého a také to co si z jejich příkladů
můžeme vzít. Po mši svaté jsme se přemístili do zámecké zahrady, kde program
pokračoval koncertem skupiny Profesionálové, která hrála velice hezky.
V sobotu začínal program přednáškou P.
Vojtěcha Kodeta, který vyzvedl důležitost
každého člena rodiny, i s jeho chybami, pro
dobré fungování rodin.
Po krásné mši svaté byl čas na oběd. Poté
pokračoval odpolední program ve kterém si
mohl každý vybrat z velkého množství
aktivit.Nás nadchl koncert na nádvoří, výroba
svíček, expozice s galerii v zámku a naší nejmladší skákací hrad. Krásně prožité

odpoledne jsme zakončili požehnáním. Plni nabytých dojmů jsme se rozloučili a
vyrazili k domovu. Už cestou jsme dospěli k závěru že pokud bude setkání i příští
rok vyrazíme znova,protože není marné investovat svůj čas a peníze. Podpořit akci
která stála nemalé úsilí spoustu organizátorů.
Kunderovi z Lužné

DO ŽAROŠIC NA ZLATOU SOBOTU
Jeli jsme s maminkou a tatínkem na
pouť na Zlatou sobotu 13. září 2014 do
Žarošic s otcem děkanem a farníky ze
Vsetína a okolí. Cestou jsme se modlili
růženec a zpívali jsme písně. Dojeli jsme
do Milotic, kde byl krásný barokní
zámek. Jedna paní nás vzala na
prohlídku
zámku, byl
moc krásný. Po prohlídce mi půjčila nádherné růžové
barokní šaty.U zámku jsme se vyfotili. Pak jsme šli
parkem do kostela a tam nám jeden pán pověděl něco
o tomto kostelu. Dříve tam působil náš pan děkan
František Král. Potom jsme pokračovali autobusem do
Žarošic, kde byla slavnost Zlatá sobota. Nejdřív jsme
šli s maminkou a tatínkem na kolotoč a podívat se po
stáncích. Ve 3 hodiny začala slovenská mše a začali
přicházet mladí lidé v krásných krojích. Nesli sošky
panenky Marie, z každé vesnice jinou a jinak
nazdobenou. Hlavní slavnostní mše začala v 6 hodin,
kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Po mši bylo
procesí se soškami po vesnici a nakonec ještě
slavnostní požehnání. Celý výlet se nám všem moc líbil.
Terezka Kropidlowská

Z POKLADNIČKY U ZVONIČKY (CHARITY)
Dnes jsem převzala dar farnosti Vsetín (pokladnička v kostele u bočního východu).
Pro Váš přehled uvádím dary za jednotlivé měsíce roku 2014:
leden
623,únor
964,březen
1 112,duben
1 349,květen
310,červen
1 035,červenec
1 048,celkem:
6 441,- Kč

Vážení přátelé, Charita Vsetín je úzce spjata s farností, předkládám vám informaci o
službách, které poskytujeme:
1. Denní stacionář pro seniory
Služba je určena seniorům od 65 let.
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín
Kontakt: Bc. Jitka Palová tel.: 571 448 026, 737 636 926, e-mail: stacionar@vsetin.charita.cz
Osobní asistenční služba
Služba je určena dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního,
tělesného, kombinovaného postižení a chronického onemocnění.
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín
Kontakt: Jana Bartoňová tel.: 571 410 001, 605 006 294, e-mail: asistence@vsetin.charita.cz
2. Charitní ošetřovatelská služba
Jedná se o odbornou zdravotní péči, která je indikována praktickými lékaři nebo při
propuštění z nemocniční léčby odbornými lékaři. Péči poskytují kvalifikované zdravotní
sestry s registrací.
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín
Kontakt: Bc. Daniela Maňáková, tel. 571 414 025, 604 437 921, e-mail:
chops@vsetin.charita.cz
3. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín
Kontakt: Božena Czudková, tel. 571 411 709, 733 283 635, e-mail: admin@vsetin.charita.cz
4. Charitní pečovatelská služba
Služba je určena osobám s chronickým onemocněním, zdravotním postižením a seniorům.
Sídlo: Pod Žamboškou 253, Vsetín
Kontakt: Pavlína Žažová tel.: 571 420 677, 739 124 847, e-mail:
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz
CAMINO sociální rehabilitace
Služba je určena lidem s duševním onemocněním ve věku od 18 let.
Sídlo: Sychrov, MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
Kontakt: Mgr. Markéta Helešicová, tel. 571 420 763, 733 283 636, e-mail:
camino@vsetin.charita.cz
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Služba je určena sociálně znevýhodněným dětem a mládeži ve věku 6 – 18 let.
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín
Kontakt: Mgr. Veronika Zimková, tel. 571 429 817, 731 046 236, e-mail:
zrnko@vsetin.charita.cz
5. Mimoškolní příprava Sidera
Zaměřujeme se na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
navštěvujících základní školu běžného typu.
Sídlo: Sychrov 53, Vsetín
Kontakt: Pedagogický pracovník 736 647 227
6. Přímá sociální pomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní situaci z prostředků
TKS
Tato výpomoc je určena rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Sídlo: Horní náměstí 135, Vsetín Kontakt: Bc. Daniela Maňáková, tel. 571 414 025,
604 437 921, e-mail: chops@vsetin.charita.cz www.vsetin.caritas.cz

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC
Iniciativa "Milion dětí se modlí růženec" vznikla ve Venezuele a rozšířila se
do celého světa. Od roku 2005 ji pořádá Národní rada venezuelských katolíků a
účastní se jí děti ve školách i ve farnostech. Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl
od sv. Pia, který řekl: "Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní."
Iniciativy se ujala Německá katolická nadace "Kirche in Not"(Církev v okovech),
která každý rok děti vyzývá k účasti a která také vydává materiály pro tuto akci.
Toto modlitební setkání se koná každý rok vždy 18. října v 9 hodin.
Vzhledem k časovému posunu probíhá modlitba růžence tento den na celém světě
nepřetržitě. Děti se shromáždí v našem farním kostele Vsetíně, Polance i
Pozděchově. V letošním roce připadá 18. října 2014 na sobotu, budeme se tedy
společně modlit radostný růženec. Text rozjímání k jednotlivým desátkům najdete
v přiložené brožurce.
Také naše děti se tak mohou připojit se k dětem na celém světě, aby společně
svěřovaly v souladu s prosbou sv. Jana Pavla II. problémy svých rodin a všech
rodin ve světě Bohu a vyprošovaly světu jednotu a smíření.
Během října - měsíce Královny posvátného růžence se budeme modlit Svatý
růženec každý den půl hodiny před začátkem mše svaté, podle toho jak se zapíšete.
Za Vaše rodiny, na Vaše úmysly a na úmysly otce arcibiskupa. Zapište se prosím
na arch. Děti se zapojí ve Vsetíně, Polance i Pozděchově, prosíme slečny katechetky
i rodiče o spolupráci.

NABÍDKA PRO MLÁDEŽ
Chlapce starší 15. let, kteří chtějí pracovat pro mládež a ministranty zveme do
Arcibiskupského kněžského semináře na Kurz MiniFor (Ministrantská Formace) o
pěti setkáních - víkendech, které vedou bohoslovci AKS. Začíná se vždy v pátek a končí
v neděli po obědě.
Bližší informace o MiniForu naleznete na: www.ministranti.info.
V pastoraci mládeže významně ve farnostech a děkanátech pomáhají sami mladí lidé,
kteří podle slov sv. Jana Pavla jsou apoštoly svých vrstevníků. Pro ně je určen kurz
ANIMÁTOR. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce
týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a
k rozvoji kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží. Přihlašování je možné do 30. září
2014 na Centru mládeže v Olomouci, sám kurz probíhá na Přístavu nebo Arše
v Rajnochovicích. Mladým je možné finančně přispět z fondu mládeže VseDě.
Více na : www.ado/mladez.cz
Pravidená setkání naší vsetínské mládeže „SPOLČO2014“ bývají s otcem kaplanem
Antonínem co 14 dnů v sobotu v 18:00 v PC, nejbližší 4. října 2014, srdečně zveme!!!!!

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ A SENIORY
Druhá a čtvrtá středa v 8:00 se snídaní - SENIOŘI
Druhá a čtvrtá středa v 18:30 bez večeře - STŘEDOŠKOLÁCI A DOSPĚLÍ
Každý čtvrtek v 19:00 - příprava ke křtu dospělých a ke svátostem smíření a Eucharistie

SLOVO PASTÝŘE
Drazí bratři a sestry,
stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na
Ukrajině, Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na
mnoha místech trpí pronásledováním především křesťané. Na
celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho
je každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů.
Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování
v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovali jsou dnes
komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak
zvané arabské jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích
extrémní islamistické skupiny.
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto křesťanů máme svůj podíl i
my, protože jim neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás upřímně prosím o
intenzivní modlitby za mír a ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li být
ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom k nim dodali naše křesťanské
svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. Nebudeme-li jako
národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a blahobyt.
Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali
pro spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím. Pro naši
zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera
Božích přikázání.
Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik let jako den modliteb za
pronásledované křesťany. Prosím, abyste se maximálně
zapojili do dne postu, který vyhlásí vaše farnost, a do
prosebných adoračních pobožností, které budete konat
pravidelně až do zlepšení světové situace.
Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že
vyslyší ty, kteří budou v jeho jménu společně prosit za
jednu věc, na které se shodli. Předem děkuji všem, kteří
se zapojí, a všem ze srdce žehnám
+Jan Graubner, arcibiskup

ROZPIS PŮSTU V DĚKANÁTU JAK ROZLOSOVALI KNĚŽÍ:
Pondělí: HOŠŤÁLKOVÁ, VELKÉ KARLOVICE
Úterý:
NOVÝ HROZENKOV, RŮŽĎKA
Středa:
HOVĚZÍ, LIDEČKO
Čtvrtek: ZDĚCHOV, POZDĚCHOV
Pátek:
VSETÍN, VALAŠSKÁ POLANKA, HALENKOV
Sobota:
FRANCOVA LHOTA, PRŽNO
Pokud budete moci, až do konce října a adorace v rámci čtvrtečních setkání před
NSO po ranní a večerní mši svaté.

DÍKY ZA RODINU - POUŤ RODIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ
V SOBOTU 30. 8. 2014
Vrcholem prázdnin v Roce rodiny byla pouť rodin. Všichni manželé, rodiny i
každý z nás byl srdečně zván ke společnému setkání s otcem arcibiskupem
k děkování při mši svaté za vše dobré
s prosbou o pomoc v těžkých chvílích
rodinného života.
Pro děti byl program “Být doma je
radost.“ Kde pro radost byly
připraveny na stanovištích úkoly, také
různé
atrakce
jako
skákací
hrad,…cukrová vata …a další. Dobře
splněné úkoly si zasloužily odměnu.
Manželské páry které měly za sebou
různě dlouhou společnou pouť životem. Zamýšlely se – jak jsme se jako manželé
stali vzájemnou oporou, které z Božích vlastností na sobě vidíme, na které společně
prožité chvíle rádi vzpomínáme, jak moc nám pomáhá modlitba atd., pro ně byla
připravená „Cesta manželů“. Před požehnáním vložili své manželství až do
dnešního dne i jeho další trvání na lístku do džbánku v bazilice k nohám Panny
Marie.
OZNÁMENÍ: OPĚT ZAČNOU PRAVIDELNÉ PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ PŘED
PŘIJETÍM SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ. ZÁJEMCŮM DOPORUČUJEME VČASNÉ
PŘIHLÁŠENÍ!
Centrum pro rodinu Spolu, Vsetín

FARA VALAŠSKÁ POLANKA
Oprava fary ve Valašské Polance spěje pomalu ke svému konci. Firma BS Vsetín
dokončila práce: zateplení objektu, instalace nových oken, zateplení stropů a podlah
v celkovém nákladu 1 250 268 Kč. Kromě
těchto prací byla fara v minulém roce
podřezána a položené podkladní betony.
Letos byly vyzděny příčky v sociálních
zařízeních, zhotoveno nové schodiště,
zabudována elektroinstalace, rozvod
vody, podlahové topení a vnitřní omítky.
Po odkrytí záklopu stropu bylo nutné
vyměnit všechny stropní trámy a budovu
zpevnit železobetonovým věncem. Na
stropy byly instalovány sádrokartonové
podhledy. Co se týká přízemí, zbývá dokončit elektroinstalaci a vybavit sociální
zařízení. Doposud bylo vyplaceno 2 241 280 Kč. Prosíme o vaši pomoc a štědrost!
Zároveň děkujeme všem, kdo se podíleli na opravě - firmám, Oú Valašská Polanka,
brigádníkům a dárcům. Upřímné Pán Bůh zaplať!!!!

„FARNÍ KRONIKY 2014“
Do našich farních společenství jsme přijali:
David Vajďák, * 16. 02. 2014 (Vsetín)
Ondřej Bandy, * 16. 04. 2010 (Vsetín)
Jan Dalibor Bandy, * 21. 08. 2011 (Vsetín)
Tereza Ella Bubelová, * 26. 05. 2014 (Vsetín)
Anna Viktorie Hořanská, * 06. 06. 2014 (Vsetín)
Lucie Vinahorová, * 13. 06. 2014 (Vsetín)
Alexandr Pecha, * 11. 09. 2013 (Vsetín)
Petr Benedík, * 30. 06. 2014 (Vsetín)
Matouš Bajger, * 26. 05. 2014 (Valašská Polanka)
Némo - Jan - Maria Urbánek, * 11. 12. 2013 (Valašská Polanka)
Debora Anna Bučková, *21. 07. 2014(Valašská Polanka)
Vít Juřica,* 29. 07. 2014 (Valašská Polanka)
Martin Jiří Adamuška, * 24. 04. 2014 (Pozděchov)
Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli:
Jiří Vajďák a Adéla Matošková - konvalidace, 12. 07. 2014 (Vsetín)
Alexandr Bandy a Barbora Kandračová, 19. 07. 2014 (Vsetín)
Jan Talaš a Marie Dřímalková - sanace, 25. 07. 2014 (Vsetín)
Jiří Vaculka a Petra Hrušková, 02. 08. 2014 (Vsetín)
Jan Novosad a Iveta Hlůšková, 09. 08. 2014 (Vsetín)
Tomáš Juřička a Emma Louise Krukar - konvalidace, 15. 08. 2014 (Vsetín)
MVDr. René Zgarba a Eva Jakšíková, 13. 09. 2014 (Vsetín)
Jaroslav Daněk a Tereza Zajíčková, 12. 07. 2014 (Valašská Polanka)
V našich farních společenstvích jsme se rozloučili:
Oldřich Kovář, 87 let, † 07. 07. 2014 (Vsetín)
Václav Novosad, 71 let, † 19. 07. 2014 (Vsetín)
Božena Novotná, r. Baránková, 87 let, † 05. 09. 2014 (Vsetín)
Alois Jančár, 69 let, † 26. 07. 2014 (Val. Polanka)
František Lukáš, 70 let, † 09. 08. 2014 (Val. Polanka)
Ludvík Kocourek, 79 let, † 28. 08 2014 (Val. Polanka)
Bohumil Šafařík, 75 let, † 28. 08. 2014 (Val. Polanka)
Jaroslav Žák, 87 let, † 29. 08. 2014 (Val. Polanka)
Rozálie Kratinová, r. Baranová, 90 let, † 15. 07. 2014 (Pozděchov)

Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov.
Příspěvky posílejte vždy do 20. v měsíci na adresu favsetin@do.cz. Výtisk je neprodejný, náklady 5,- Kč.

