
Občasník zděchovské farnosti č. 3/2021 

Milí farníci, milí přátelé, 
 
dostává se vám do rukou nové číslo farního Občasníku, ve kterém najdete krátké ohlédnutí za posledních pár 
měsíců. 

 
Hasičská mše svatá 

Letos svátek svatého Floriána oslavili hasiči tradiční mší svatou v neděli 2. května 2021, kterou celebroval P. 

Stuchlý. Po skončení mše svaté hasiči u hrobu p. Ezechýla Antonína zavzpomínali na 100. výročí jeho narození 

a uctili jeho památku modlitbou.  

 

Žehnání nového hasičského auta 26.6.2021 

 

V sobotu 26. června se hasiči spolu s občany sešli na 

náměstíčku, kde otec Vlastimil požehnal nové 

hasičské auto Volkswagen crafter, které bylo 

pořízeno obcí Zděchov s dotačního programu.  Po 

oficiálním žehnání bylo připraveno pro všechny 

občany bohaté občerstvení a k poslechu zahrála 

dechová hudba Zašovjanka.  Přejeme hasičům, aby 

tento automobil dlouho využívali a nemuseli s ním 

vyjíždět k žádným požárům. Touto cestou ještě 

jednou hasičům vroucně děkujeme za příjemné 

posezení s dobrým gulášem, frgálem a jinými 

dobrůtkami. 

 

 



Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – svěcení zvonů 15.8.2021 

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie přijel J. E. Dominik kardinál Duka do vsetínského kostela, aby posvětil dva nové 

zvony 490 kg zvon Maria a 110 kg zvon Růžena z Limy. Za naši obec byl přítomen místostarosta ing. Karel Trochta, který 

kardinála osobně přivítal před začátkem mše svaté před muzeem. Paní Hlaváčová za MěÚ Vsetín mu představila zástupce 

jednotlivých obcí, senátora p. Čunka a zhotovitele zvonů p. Tkadlece. 

 

  

Slávek S. kardinálovi poděkoval za to, že nás přijal na noc v arcibiskupském paláci na Hradčanech při putování Panny 

Marie fatimské v roce 2017 a názorně mu ukázal, jak se musí promíchat „Medová“ než se začne pít, aby měla nádhernou 

barvu a chuť.  

Setkání s P. Marianem Brudným  

Po skončení poutní mše svaté ve Vsetíně, bylo přichystáno pro 

všechny bohaté občerstvení na farní zahradě. Pro p. jáhna bylo 

velkým zážitkem se v tento den, potkat s knězem Marianem 

Brudným, který do Zděchova před 28 lety dojížděl sloužit mše 

svaté. V té době bydlel ve Valašské Polance, byl kaplanem ve 

Vsetíně a jako Administrátor excurrendo (dojíždějící duchovní 

správce) i farářem v Pozděchově. Zastupoval dle potřeby všechny 

kněze v děkanátu. Zajímavé bylo, že si přesně vzpomněl na 

všechny kněze, které zastupoval, tj. na P. Pluhaře, P. Poláčika, P. 

Švanygu, P. Janíčka ve Velkých Karlovicích... Vzpomněl i na to, jak 

do Zděchova dojížděl, že byl vždycky problém v zimě, když byl 

sníh, že byla úzká cesta a potkával se s autobusem. Vzpomněl 

také, jak s P. Bercem chodívali na společnou procházku z Valašské 

Polanky do Zděchova přes strategickou cestu lesem.  P. Brudný 

byl také misionářem  v Kongu, celých 21 roků. Vzpomíná na to 

v dobrém, prý tam v zimě bylo vždy dobře, protože nebyl studený 

kostel . P. Brudný nyní slouží v Praze  v Uhříněvsi. Plánoval si, 

že v létě navštíví rodinu v Polsku, jenže z Prahy je cesta dlouhá 

cca 400 km. Proto využil příležitosti a odjel tam rovnou ze Vsetína 

a ušetřil si tak 240 km. P. Brudnému děkujeme za rozhovor a   

vyprošujeme hodně Božího požehnání.  



Novokněžské požehnání  

Ve čtvrtek 22.7.2021 byl celebrantem v našem kostelíku P. 

Dominik Kovář, který po skončení mše svaté uděloval 

novokněžské požehnání. Farníci přispěli malým darem 

novoknězi při sbírce ve mši svaté. Tato sbírka mu byla 

věnována. Štěpánek a Elenka P. se na požehnání moc těšili. 

 

Farní den 29.8.2021  

 

 

Poslední srpnovou neděli pozval otec Vlastík rodiny s dětmi, prarodiče a ostatní farníky na „Farní den“ na faru, 

aby spolu strávili nedělní odpoledne. Bylo připravenou občerstvení cca pro 30 lidí, ale přišlo jen 8 lidí včetně 

pana faráře. Pro všechny to bylo velké zklamání, zvláště pro Otce Vlastíka, který se na setkání moc těšil, že si 

popovídá se svými farníky, společně si zazpíváme a opečeme na ohni špekáček. Ale i v tomto malém počtu to 

bylo příjemné setkání a snad se příště nás více sejde. Zahráli jsme si i turnaj ve fotbálku a otec Vlastík byl 

bezkonkurenčně nejlepší. Gratulujeme, ale budeme trénovat, abychom příště otce porazili.    



Mezinárodní eucharistický kongres 2021 – setkání s Ježíšem v Budapešti 

Ve dnech 10.–12.9.2021 probíhal v Budapešti Mezinárodní eucharistický kongres, kterého jsem se zúčastnila. 
Ráda bych se s Vámi podělila o pár zážitků. Vydala jsem se, se svou kamarádkou Eliškou z hovězské farnosti a 
asi se stovkou poutníků z české republiky do Maďarska na Mezinárodní eucharistický kongres 2021. Po příjezdu 
do Budapešti v pátek 10. září následovala česká mše svatá v kostele sv. Alžběty Uherské.  Mši svaté předsedal 
královéhradecký biskup a delegát pro eucharistické kongresy Mons. Jan Vokál. Poutníky také přivítal J. Em. 
Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český. Náš hotel byl jen asi 150 m vzdálen od náměstí, 
kde byla sloužena mše sv. papežem Františkem. Opravdu luxusní místo, protože jsme byli v samém centru dění. 

 
 

V sobotu 11. září jsme se vydali na setkání rodin na ostrov Margaret Island na Dunaji a na historickou prohlídku 
města včetně baziliky sv. Štěpána. V odpoledních hodinách následovala mše svatá před budovou parlamentu, 
kterou vedl maďarský kardinál Péter Erdő. Po slavnostní mši svaté bylo zahájeno eucharistické procesí se 
svícemi. Na vozidle ozdobeném květinami byla usazena monstrance s Eucharistií a za ní následoval 
eucharistický průvod s kněžími, biskupy, kardinály, dalšími osobami zasvěceného života, zastupiteli politického 
dění, vojáky, skauty a námi poutníky z celého světa, cca ze 70 zemí celého světa a počtem cca 200-300 tisíc lidí, 
jak uváděla zahraniční média. Přihlížející lidé, kteří opodál sledovali průvod, najednou poklekali a žehnali se 
znamením kříže, někteří zase s nadšením mávali.  Eucharistické procesí procházelo Budapeští, hudbou 
ozvučenou ulicí, až na Náměstí hrdinů, kde proběhlo slavnostní požehnání a zakončení a kde také následující 
den v neděli byla sloužena papežská bohoslužba – Statio Orbis, tedy mše svatá, která symbolicky shromažďuje 
a sjednocuje celou Kristovu církev a vyjadřuje naši jednotu. Tímto významem také převyšuje např. papežskou 
mši svatou slavenou při pastoračních návštěvách různých zemí. Tato mše svatá byla vrcholem 52. 
mezinárodního eucharistického kongresu, kterému předcházelo teologické sympózium.  Hlavním mottem 
eucharistického kongresu byl poslední verš žalmu 87: „Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě“. Zažila jsem 
mimořádné chvíle v Budapešti, zvláště při eucharistickém průvodu, kdy jsem si uvědomila, že všichni v průvodu 
kráčíme za živým Kristem, který byl v čele průvodu. Více jsem si uvědomila, že On nás vede po cestě, kterou 
neznáme, po cestě nesnází, po cestě mnohdy utrpení, vede nás naším životem, je na čele našeho života a když 
jdeme s Ním a důvěřujeme Mu, tak zažíváme mimořádnou radost a dostáváme velké obdarování. V procesí 
jsem vnímala obrovskou sílu společenství, sílu víry a velkou nepopsatelnou radost a to je pro mě to nejcennější, 
které nelze ani vyfotit, ani jinak zachytit… To zůstává v mém srdci.                          Zdenka S. 

https://imageeditordmp.blob.core.windows.net/cirkevcz/cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/32360_32360/m_max__w_1440__o/dsc-0191.jpeg


Otec Vlastimil v Šaštíně na setkání s papežem Františkem 
 

 

Návštěvu Slovenska papež František zakončil v Šaštíně u 

příležitosti svátku slovenské patronky Panny Marie 

Sedmibolestné a tím vyvrcholila jeho čtyřdenní návštěva 

této země. Bohoslužby se zúčastnilo cca padesát tisíc lidí. 

Krátce před druhou hodinou odpoledne odletěl František 

zpátky do Říma. V homilii papež věřící vyzýval k dialogu a solidárnosti. Na pódiu byl umístěný velký kříž, jehož srdce 

tvořilo dřevo z trámů kostela v Moravské Nové Vsi, který poničilo tornádo. Náš otec Vlastimil se tohoto setkání 

s papežem účastnil a podělil se s námi o své zážitky. 

Když jsme se s maminkou a sestrou vydali 20.8. na pouť do Šaštína, ještě jsem netušil, že za necelý měsíc tady budu vítat 

papeže Františka a společně s ním a kněžími slavit mši svatou. Všechno nějak postupně dozrávalo. A když se mi naskytla 

příležitost jet na setkání se Svatým otcem do Šaštína s cestovní kanceláří Veligradtour, bez zaváhání jsem se hned 

přihlásil. Plní očekávání, jsme se vydali na cestu z Uherského Hradiště v 5,00 hod. Po příjezdu, jsme se šli zaregistrovat a 

moje kroky směřovaly do kněžského sektoru. Tady jsme se vítali z mnohými kněžími z České republiky. Potěšil mě milý 

dar. Dostali jsme kněžskou štolu a čekali na příjezd papeže. Zde jsem se ještě stačil vyfotit s Uherskohradišťským děkanem 

P. Josefem Říhou.   Když přijel papež František, zavládla velká radost a ještě větší byla ve chvíli, že poslední úsek projel 

kolem nás kněží, kterých bylo přítomných více než 500.  Tento krásný okamžik jak kolem nás papež František projíždí, se 

mi podařilo vyfotit.  

Slavnostní mše svatá byla právě z Boží prozřetelnosti slavena 15. srpna o slavnosti Sedmibolestné Panny Marie, patronky 

Slovenska, kterou tolik slovenský národ uctívá a miluje. Při promluvě papež vyzdvihuje Pannu Marii, jak se vydává na 

cestu s upřímnou zbožností. S tím, že i my jsme podobně na cestě jako poutníci, kteří proměňují tuto pouť lásky k Bohu 

a ke svým bratřím a sestrám. A zdůraznil – prosím zůstaňme na cestě.     

Na závěr bohoslužby k velké radosti shromážděných poutníků věnoval papež František poutní svatyni v Šaštíně i samotné 
Matce Boží zlatou růži. Jsem vděčný Panně Marii, že jsem při tak nádherné slavnosti mohl být. Kéž cesta papeže Františka 
přinese velké požehnání pro slovenský národ a pro každého, kdo má otevřené a vnímavé srdce. 
          

                  P. Vlastimil 

 



Informace 
 

 Na den matek 9.5. celebroval mši svatou pan děkan František Král. Při této příležitosti udělil 
manželským párům požehnání a každé ženě předal růžičku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 28. května byl celodenní adorační den farnosti Zděchova a den modliteb za bohoslovce 
 3. června na Slavnost Těla a Krve Páně byla v kostele vystavena Nejsvětější Svátost a průvodem se šlo 

ke kapličce, kde byl vyzdoben slavnostně oltář a všichni jsme obdrželi závěrečné požehnání 

 13. června byla tradiční pobožnost k uctění sv. Antonína ve Vlčnově  
 4. července ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze byla nedělní sbírka na pomoc lidem z Jižní 

Moravy, postiženými přírodní katastrofou. V naší farnosti se vybralo 22 700 Kč. Výtěžek sbírky byl 
předán Charitě Brno, která zajistila, aby se dary dostaly k těm, kteří to potřebují 

 

Gratulace 
 

 

 
S radostí oznamujeme, že 4.9.2021 byli v kostele 
Proměnění Páně oddáni novomanželé Pavel 
Kocourek ze Zděchova a Tatiana Karcolová ze 
Zázrivé ze Slovenska, a protože budou bydlet ve 
Zděchově, vítáme srdečně Tatianu v našem 
farním společenství. Manželům přejeme hodně 
lásky, štěstí a Boží požehnání na společné životní 
cestě.  
 
 
 

 

 
Zpracovala: Zdeňka Sezimová 
Ve Zděchově dne 18.9.2021                                                                                                                                                 


