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Milí farníci, již delší dobu jsem si přála, aby v naší 

farnosti vycházel „Farní zpravodaj - list“, který by nás 

informoval o dění ve farnosti, popř. ve světě, který by 

naši farnost stmeloval jako rodinu, který by nás 

povzbuzoval. A proto jsem na farní radě dne 9. října 

tuto moji touhu přednesla. Farní rada mě doporučila, 

abych tuto výzvu realizovala, proto držíte v rukou 

1. Občasník zděchovské farnosti. Proč „Občasník“? 

Protože bude vycházet nepravidelně a z  technických 

důvodů nebude mít zatím velký rozsah. Věřím, že Vás i 

přesto potěší. Pokud budete mít připomínky, informace, 

dotazy, jsem ochotna naslouchat a v rámci možností 

realizovat. Z počátku dovolte, abychom se malinko 

ohlédli za některými událostmi v tomto roce. 

 

Na počátku školního roku byla mše svatá s žehnáním aktovek pro školáky. Přejeme, ať se jim daří po celý rok a 

nosí jen samé jedničky, ať do školy chodí rádi. Bůh jim žehnej a provázej. Dne 15. září jsme děkovali našemu 

Pánu za úrodu.  Děkuji všem, kteří se zapojili přípravou na slavení mše svaté, ať už upečením chleba, 

květinami, upečením koláčků, ozdobným materiálem, upletením věnečku nebo se zapojili v přinášení obětních 

darů ke mši svaté.  

Jedenkrát za měsíc se na faře schází ženy a vytvářejí tak 

nádherné lidské společenství. Sdílí spolu své starosti, 

radosti, bolesti, modlí se spolu desátek růžence, zazpívají 

si, ochutnají dobrůtky a pamlsky. Nadarmo si neříkají 

„Mariánské společenství“. Byla jsem ráda, že mě pozvali 

mezi sebe a tak jsem si s nimi mohla zazpívat a zasmát se a 

tím zapomenout na denní starosti tohoto světa. Kéž jim i 

jejich rodinám Bůh žehná, posiluje a Panna Maria, kterou 

tak vzývají a mají dokonce ve svém názvu, kéž jim vyprosí 

potřebné milosti a ochraňuje je. 

V létě nás charita Nový Hrozenkov požádala, abychom se 

připojili k petici za záchranu domácí péče. Petici podepsalo celkem 70 tis. občanů v ČR, přičemž z naší farnosti 



spolu s našimi blízkými ji podepsalo téměř 200 lidí. Tímto tlumočím poděkování  ČBK (České biskupské 

konference), protože ochota angažovat se, zásadně přispěla k úspěšnému jednání s ministerstvem zdravotnictví 

a zdravotními pojišťovnami, čímž se dosáhlo, že tato smysluplná služba bude zachována. 

Níže vzpomeňme na 9. červen, na pobožnost u svatého Antoníčka u Šlechtů. 

      

I v našem kostelíčku jsme se připojili ke slavení 

misijní mše svaté, kterou obohatili naše skvělé 

odvážné děti, byli šikovní a moc jim to slušelo. 

V pátek před touto misijní nedělí jsme se 

připojili k tzv. misijnímu modlitebnímu mostu na 

celém světě modlitbou růžence v kostele. 

Vytvořili jsme si k tomu obrovský růženec, 

kolem něho jsme položili papíry s názvy 

světadílů a na každý dali svíčku. A tak v tichu 

s modlitbou růžence jsme putovali horkou 

Afrikou, do země věčně zelených pralesů i 

rozsáhlých pouští, dorazili jsme k břehům 

Ameriky, abychom zde sdíleli dar víry, zastavili 

jsme se v Evropě, která má bohatou křesťanskou 

tradici, ale potřebuje znovuobjevení bohatství 

své víry. Pak jsme se v myšlenkách přenesli na skalnaté ostrovy vzdálené Austrálie a Oceánie, rozházené 

v azurové vodě. Prošli jsme velkou Asií, u lidí mnoha ras a náboženství. A tak držíce v rukou růženec jsme 

rozjímali o tajemství naší spásy a zahrnovali do modlitby lidi celého světa a zvláště odvážné misionáře. Dne 3. 

listopadu jsme vzpomínali na naše drahé zemřelé krátkou pobožností na místním hřbitově. 

 

  



240. let posvěcení našeho kostela Proměnění Páně 

Císařovna Marie Terezie vydala roku 1777 výnos, ve kterém 

se uvádí utvořit na Vsacku komisi, zjistit skutečný stav 

věřících a informovat Vídeň. Úkolu se zhostil mikulovský 

probošt pater Jan Leopold Hay. Potřebu postavit ve Zděchově 

kostel a školu odůvodnil velkou vzdáleností do Hovězí. 

Z Vídně se dostalo povolení pro stavbu kostela ve Zděchově a 

také i ve Valašské Polance. V červenci r. 1778 se již stavělo a 

2. září již byl kostel pod střechou, ale pracovalo se na dluh, 

peníze dělníkům přišly později. Krytinou byl šindel. 

V polovině září se již pracovalo na fasádě. V listopadu 

scházelo dokončit kazatelnu, pořídit varhany, zvon a oplocení 

hřbitova. Věž byla dodělána později. V listopadu 1778 

valašskomeziříčský kanovník vysvětil kostel, který byl 

zasvěcen svátku „Proměnění Páně“. První mše svatá se sloužila na Hod Boží vánoční. Kdy byl přesně položen 

základní kámen kostela jsem nikde nevyčetla, ale jsem přesvědčena, že základním kamenem každého chrámu je 

Kristus sám.  

 

10. listopad byl to pro nás slavnostní den, kdy jsme v našem chrámu spolu s biskupem děkovali za všechny 

přijaté svátosti, za Boží ochranu, za dary Ducha svatého a vyslyšené prosby. Velký dík patří našim 

předkům, kteří s obrovským nasazením a bez prostředků tento kostel za tak krátkou dobu postavili. Na 

tomto posvátném místě se scházelo mnoho generací a je pro malou zděchovskou vesničku symbolem velké 

duchovní i kulturní hodnoty. Pane dej všem stavitelům a  dobrodincům věčnou spásu a nám dej, abychom 

Tě v našem chrámě vždy chválili a sloužili s čistým otevřeným srdcem. Kéž si v našich starostech, 

bolestech a utrpeních s velkou nadějí připomeneme tvé přislíbení z Bible, 2 Kniha kronik 20/9: „Snese-li se 

na nás neštěstí, válka, trest, mor nebo hlad, postavíme se před tento Chrám a před tebe, neboť v tomto 

Chrámě je tvé Jméno. Budeme k tobě volat z hloubi své tísně, ty nás uslyšíš a zachráníš nás.“  

  



Rok 2020 bude „Rokem Bible“ 

Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 

1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020. V příštím roce si tak připomeneme 

šestnáctisté výročí od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který dokázal přeložit Písmo 

do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí. Prohlásil, že „Neznalost Písma je neznalostí Krista“. Kéž Boží 

slovo je středem našeho života. 

 

Národní pouť do Říma 

Od 11.11. – 13.11.2019  se konala Národní pouť  do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky české, 

abychom si připomněli výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou uskutečnil v bazilice sv. Petra před třiceti 

lety sv. Jan Pavel II.. Této poutě se za naši farnost zúčastnili P. Vaněk Vlastimil a Slávek Sezima. Papeži byl 

předán dar ve formě sochy Koruny svaté Anežky České. Na podstavec sochy, na kterém je nasazena 

svatoanežská koruna, byly mimořádnou metodou otištěny otisky palce jak biskupů, kněží, významných 

osobností, ale i věřících z různých farností. Další otisky prstů tisíců dárců byly otištěny na ruční papír a jsou 

uloženy ve schráně o velikosti 160 cm, která je skrytá v podstavci sochy. I naše farnost se připojila k této 

výzvě. Celkem 25 zděchovských farníků si zakoupilo medaili a jejich otisky skončily také v této soše. Kromě 

sochy byl papeži Františkovi předán také finanční dar pro chudé s konečnou částkou 1,2 milionu Kč, naše 

farnost zakoupením medailí vybrala na tento účel 5 200 Kč. Svatému otci se socha i nápad velmi líbil a nyní 

zvažuje, kde bude socha v Římě umístěna (i s otisky zděchovjanů ☺). Ve svém pozdravu Svatý otec povzbudil 

poutníky: „Kéž se sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, za vás i nadále přimlouvá. Kéž s 

novým nadšením žijete podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete 

své síly pro společné dobro. Finanční sbírka pro chudé, kterou jste uskutečnili ve jménu sv. Anežky, je toho 

krásným svědectvím. Láska zakrývá všechny hříchy.“ 

Poděkování 

- P. Vaňkovi za zorganizování nádherných důstojných oslav 240. let posvěcení kostela 

- Všem dobrodincům, kteří svou pomocí přispěli k nádhernému důstojnému průběhu oslav 240. let 

posvěcení kostela (úklid, výzdoba, pečení, vaření, organizace při venkovním pohoštění, finančním 

darem, službou při oltáři, chrámovému sboru a všem ostatním nejmenovaným)    

- za ušití oltářního plátna „Antependium“ pro adventní dobu paní Kocourkové Marii (Vlčnovské) a 

ostatním, kteří se na tom podíleli 

- p. jáhnovi a Pavlovi K. za náročnou opravu střešního okna na kostele  

- p. Kocourkovi Karlovi č. 9 za drobné opravy na faře a tisk fotek 

-  Zdeňkovi Hajdíkovi za zpracování historické zprávy 240 let zděchovské farnosti od r. 1778 do 2018. 

Možná bychom uvítali, kdyby nám o tom řekl více v rámci nedělního posezení na faře nebo v rámci 

farního dne 

- Fanynce Sekulové za nádherný adventní věneček  

Chci poděkovat paní ing. Zdeňce Sezimové za přiblížení krásných událostí, které jsme mohli společně 

prožít v naší farnosti. Těšíme se na další Občasník, který může být pro nás všechny velkým obohacením. 

Rád bych na začátku Adventu popřál všem farníkům dar ztišení a vnímání posvátnosti této doby, aby 

tyto dny byly časem Boží přízně a milosti v našem osobním životě i v životě farnosti.  

K tomu všem žehná P. Vlastimil 

 
 
Zpracovala: Zdeňka Sezimová 
Ve Zděchově dne 1.12.2019 


