
                                                    

        

 

 

 

 

 

                                                                                                Svěcení srpen 1992 

     INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: INFOLINKA: 

  3. 9. POUŤ NA VELEHRAD 

 10. 9. POUŤ DO ŽAROŠIC (procesí krojovaných s P. Marií)  

 23. října – MISIJNÍ NEDĚLE, misijní jarmark 

 Od září – opět pravidelné zkoušky schóličky (přijďte mezi nás) 

 1. středy od 9. hod. – setkání žen Živého růžence, PD u kostela  

POSEL = OBČASNÍK  STŘELNÁ. (S příspěvky dětí). Srpen 2022   

               K 30. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE STŘELNÉ                             

 Redakce:   P. Mgr. Stanislav Zatloukal, Mgr. Marta Řeháková                                     

 Cena: dobrovolný příspěvek                                                                                                         

            Na náklady listů a podporu adopce na dálku 

                                                    „Hospodin je ve svém svatém chrámu.                          

                                              Ztiš se před ním celá země!“ (Abakuk 2,20) 

  

                            KOSTEL – nejdůležitější budova v obci 

                                          Proč naši předkové postavili kostely?  

                        Putují-li lidé, kteří věří v Boha, přírodou, je to 
příležitost uvědomit si, že i příroda je Božím 
chrámem.  Křesťané věří, že Bůh je tam s nimi, je 
tvůrcem všeho a promlouvá skrze přírodu. Pro 
stavbu chrámu byly vždy použity materiály, které 
pocházejí z přírody. Chrám je postaven k oslavě 
Boha člověkem z darů, které lidem sám dává, je 
ukázkou spolupráce člověka a Boha na společném 
díle lásky. 

ÚVODNÍK:              

 Kostela si vážíme, protože v něm se koná  posvátná liturgie. 
I když není náš střelenský kostel památkově chráněný, není z 
doby sv. Cyrila a Metoděje jako ten malinký v Kopčanech u 
sousedů, není gotickou katedrálou nebo bazilikou, jakou jsme s 
ministranty viděli v Kutné Hoře, není ani barokním klenotem 
jako svatojánský na Zelené Hoře (taktéž navštívený během 
tábora), přesto není proti těmto nijak méněcenný, protože 1) je 
náš a 2) se v něm odehrává tentýž děj přinášející spásu - Ježíšova 
kalvárská oběť. Na to náš kostel čekal dvě desetiletí, po které 
sice už byl vybudován (po roce 1969), ale pouze jako smuteční 
síň. Buďme vděční za svatostánek, schránku "skrytého 
Spasitele", jak říkávaly sv. fatimské děti. S velkým poděkováním 
všem, kdo o náš Boží chrám pečují, přeji všem krásnou pouť, 
slavnost Panny Marie i požehnaný zbytek léta a prázdnin.                 

                                                                                               o. Stanislav                                                               



KOSTELÍČEK ve Střelné                
stojí díky vděčnosti a věrnosti našich prarodičů. Zdá se, že spolu 
s lačnovským jsou to jediné dva kostely postavené v olomoucké 
arcidiecézi v krátké době uvolněného socialismu 1968-69. Avšak 
až za dvacet let mohlo dojít k výzdobě jako opravdového kostela. 

Architekt Ing. Černoušek navrhl obětní stůl a svatostánek a malíř 
Jan Jemelka nám dal několik návrhů výzdoby oken, vitráží. Archy 
papíru s malbami jsme při jedné mši svaté rozložili před oltář, aby 
se věřící rozhodli pro některý z nich.  

Výsledek vidíme dodnes: v průčelí Mariino srdce,                                    
z něhož vytéká pramen milosti a je po obvodu                         
kruhu ověnčeno korálky růžence.    

Po bocích nad oltářem jsou okna vyzdobena symboly Panny  

Marie:  směrem  ke Slovensku je to Panna Maria Sedmibolestná  

                a naproti její Krása uchovaná v Panenství;  

                čistota srdce  Mariina    je zde podtržena zelenou    

                barvou střelenských luk a zlatou barvou zrajícího               

                obilí.                                         

 

Byla velká radost v srpnu roku 1992, 

když pan biskup Hrdlička světil 

toto dílo střelňanů na opravdový kostel. 

Co je po smrti? 

                          Život věčný. 

„Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 
člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.’ 
(1Kor2,9) 

 

 

 

 

                                          

                      

 

 Kolik je trávy a stromů?  

            Darem jsme dostali od Boha celou přírodu a k tomu úkol stát 
se dobrými správci. Proto máme přírodu chránit, opatrovat, 
hospodařit tak, aby celé další generace měly z čeho žít a radovat 
se. Pak bude dostatek trávy, zeleně, květiny, krásné stromy, čisté 
řeky, voda i vzduch. Pokud každý z nás od malička o přírodu pečuje, 
váží si jí a neničí, tak máme trávy i stromů dostatek. 

„Hory a vrchy, velebte Pána, vše, co na zemi roste, veleb Pána“       (Dan 3,75) 

http://www.biblenet.cz/b/Cor1/2#v9


DĚTI SE PTAJÍ: 
 

Proč mám jen 1 babičku a dědečka?   
Je úžasné, že máš babičku i dědečka. Mnoho dětí své 
prarodiče ani nepozná. Nemají žádné společné vzpomínky, 
snad jen fotografie a zážitky rodičů. Znám děti, které ztratily 
záhy dokonce i maminku, nebo tatínka. 

Vybavily se mi dvě děvčata, o které pečovali prarodiče. 
Babička byla nemocná a zemřela jim ještě po dobu školní 
docházky. Nelehký úkol převzal dědeček a plnil ho na 100%. 
Vedl děvčata ke studiu, práci i k Bohu. Vystudovaly, zapojily 
se do schóly a dnes jsou z nich radostné slečny. 

     

Má Ježíš rád i ty, kteří ho rádi nemají? 

Ježíš má rád každého člověka a dokázal to tím, že za všechny 
lidi zemřel. Zaplatil za naše hříchy svou krví, nevybral si jen 
některé. Také všechny zve k prostřenému stolu – Božího 
slova a Eucharistie (svého těla a krve). K hostině, kde se nám 
nabízí, posiluje, žehná a s námi chce vše důležité sdílet. Záleží 
na každém z nás, zda pozvání přijme a pocítí Boží lásku. 

      

 

 

 

Ten stojí proto, aby spojoval lidská srdce s Bohem, spolu 
navzájem a též oba národy, na jejichž hranici jako stráž dobrých 
myšlenek stojí. 

                                                                                      P. Josef Čunek SJ 

 

 

 

 

VZPOMÍNKA Z KAPLE 

Uprostřed naší nemocnice, kde jsem pracovala jako zdravotnice, stojí 
pěkná kaplička.  

Měla jsem službu v den, kdy církev slavila svátek. Moc jsem 
potřebovala na chvilku před svatostánek. Spolupracovnici jsem 
oznámila, že se na chvíli vzdálím, ale ta trvala na svém, že půjde se 
mnou. Tato mladá dívka neměla s vírou žádnou zkušenost. Trefily jsme 
se zrovna do exkurze studentek zdravotní školy s knězem. Oslovil nás 
s dotazem, co znamená kaple pro zdravotní personál a co pro pacienty. 
Trochu mě to zaskočilo. Já si šla pro povzbuzení, ne dělat přednášku. 
Kamarádka do mě dloubala: „Mluv, mluv, já nevím co!“ A tak jsem se 
pokusila sdělit svoje pocity a co vnímám na ostatních.  

Kamarádka vydechla: „To bylo úžasné! Ty máš víru?“ Překvapeně jsem 
na ni pohlédla. Takto mně otázku ještě nikdo nepoložil.  

Tehdy jsem si také uvědomila, jak je tento dům Boží důležitý pro 
všechny, kdo mají srdce otevřené.                                

                                                                                                                  Marta 



 

mnohé tato situace bolestná, když např. byli opuštění 
partnerem v ještě relativně mladé fázi manželství, jen těžko 
mohou zůstat natrvalo sami a jsou tak do této situace hozeni bez 
vlastní viny. 

    

       Které svátky slavíme jako zasvěcené?                   (Katechismus) 

                                                           Den milosti a pracovního klidu.                                                                    
Jako Bůh „přestal sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo“ 
(Gn 2,2) a odpočinul si, tak i život člověka má rytmus práce a 
odpočinku. Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby byla všem 
dána možnost „mít také dostatek klidu a volného času k životu 
rodinnému, kulturnímu, společenskému a náboženskému.“ 

Neděli – den Páně – zachováváme v celé církvi jako prvotní 
zasvěcený svátek. Dále: 

Narození Pána Ježíše (25.12.) 

Zjevení Páně (6.1.) 

Nanebevstoupení Páně (čtvrtek 40. den po Velikonocích) 

Těla a krve Kristovy (Boží tělo) 

Matky Boží, P. Marie (1. 1.) 

Zvěstování P. Marii (25. 3.) 

Nanebevzetí P. Marie (15. 8.) 

 Sv. Josefa (19. 3.),    sv. Petra a Pavla (29. 6.) 

             Všech svatých (1.11.) 



Kromě sociálních služeb Charita pomáhá i prostřednictvím Domácí 
zajistit odbornou a profesionální zdravotní péči v domácím prostředí 
zdravotní péče a Domácího hospice Via. Posláním Domácího hospice 
Via je umožnění strávit poslední období života doma a v kruhu svých 
nejbližších. Pomáháme tak pečujícím rodinám zvládnout tuto 
nelehkou situaci. Pomáháme i prostřednictvím Půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Pracovnice, která má půjčovnu na starosti, 
poradí s výběrem podle individuálních potřeb a vybranou pomůcku 
zapůjč 

Nedílnou součástí pomoci, do které se zapojujete v mnohých 
případech i vy, milí čtenáři, je i Tříkrálová sbírka a Postní almužna. 
Vybrané prostředky jsou použity na přímou pomoc lidem v těžkých 
životních situacích v našem regionu a také na podporu některé z výše 
uvedených služeb. 
 
Děkujeme všem, kteří dílo Charity Vsetín podporují jakoukoliv formou 
a svými modlitbami. Bez Vás bychom tolik pomoci nedokázali 
realizovat 😊😊. 
 
                                            Bc. Jarmila Hyžáková, ředitelka Charity Vsetín 
 
 
 
Adoptivní chlapec  
                     Stalan Banz píše: 
 
 
 
Končí bakalářské studium, které pokračuje skvěle.Snaží se být hodně pilný, 
aby uspěl. Moc děkuje za podporu, v rodinném společenství se za nás modlí. 
Také prosí o modlitbu. Jde nejen o jeho budoucnost, ale bude podporovat 
širokou rodinu.   

                                                                                                  

  HLEDÁME ODPOVĚDI 

DOSPĚLÍ : 

        Je manželství uzavřené před Bohem nerozlučitelné, nebo 
existuje možnost církevního rozvodu? 

Nerozlučitelné je každé manželství platně uzavřené. Tedy i civilní 
mezi dvěma nepokřtěnými nebo pokřtěnými nekatolíky. I tato 
manželství jsou v pohledu církve nerozlučitelná. Proto když se 
třeba rozpadne občanské manželství dvou nepokřtěných, a jeden 
si potom najde katolický protějšek, chce se nechat pokřtít a žít s 
ním v manželství, musí papež předchozí nerozlučitelné manželství 
rozloučit "mocí klíčů" ve prospěch víry. Je to (témeř) jediný 
případ, kdy může nejvyšší autorita církve manželství rozloučit, a 
to právě ve prospěch nového vztahu na vyšší úrovni (se křtem a 
celým duchovním životem páru). 

U manželství dvou katolíků nebo katolické strany s nekatolickou 
může nastat "chyba", že totiž uzavřou manželství jinak než 
předepsanou církevní formou. Potom je pro katolickou stranu 
neplatné (i když o tom neví), a paradoxně je "volná" pro nový 
vztah, pokud se onen prví rozpadne. 

U platně uzavřeného manželství v kostele je nerozlučitelnost 
navíc podepřena tím, že manželství svátostné (pokud je "alespoň" 
mezi dvěma pokřtěnými, tedy třeba katoličkou s evangelíkem). 
Neexistuje zde žádný "církevní rozvod". Něco jiného ale je tzv. 
"rozluka", kdy třeba kvůli domácímu násilí může jeden (ne vždy 
nutně žena) ze společné domácnosti odejít, aby si zachránil zdraví 



nebo dokonce život. A ještě něco jiného je anulace, prohlášení 
manželství za neplatné od počátku církevním soudem. To se však 
musí zřetelně prokázat, dosvědčit svědky. Bývá to tak z 
psychických poruch, závislostí, nezralosti nést společný život a 
pečovat o rodinu. Musí se ale prokázat, že toto existovalo již před 
svatbou. 

Proč církevně nesezdané páry nemohou ke svátostem? 

Je to proto, že aspoň jeden z nich (katolická strana) měl(a) 
povinnost uzavřít manželství v kostele, církevním obřadem. U 
civilních obřadů totiž nemáme jistotu, co si vlastně snoubenci 
slibují, zda tam je závazek "na život a na smrt". Ale zde mohou 
nastat různé případy. Katolík si např. vzal nepokřtěnou a sám byl 
nepraktikující: nevědol nic o této náležitosti svatby. Potom, když 
to zjistí, může civilní manželství "sanovat", tzn. prostřednictvím 
faráře žádat biskupa a dekret, který civilní manželství v jeho 
případě prohlásí za "platné". To bývá v případech, kdy druhá 
(nekatolická) strana by odmítla spolupracovat na druhé možnosti 
- konvalidace, česky "zplatnění" civilního manželství. Není to 
nutně celá druhá svatba, ale jen vysvobení řádného slibu před 
svědky a podpis matriky. Což se může odehrát celkem soukromně 
a bez nákladů. Bohužel častější případy jsou, kdy někdo je 
ženatý/vdaná podruhé, kdy už nelze mít svatbu v kostele, neboť 
předchozí vztah je považován za platný, tedy za překážku 
manželství nového. Tito lidé narušili smlouvu (první manželství), 
která měla zobrazovat věrnost mezi Kristem a církví, proto se tedy 
neúčastní hostiny "smlouvy nové a věčné", eucharistie. Těžké 
však je stanovit subjektivní vinu ("Kdo za to může"), a proto je pro  

Charita Vsetín pomáhá už 30. let! 

 „S námi nejste sami!“ je motem Charity Vsetín. Prostřednictvím sociálních 
služeb celou dobu pomáhá v našem regionu potřebným, kteří se v různých 
životních etapách potýkají se složitými životními situacemi. 

Osobní asistenční služba je terénní forma pomoci, zaměřená na osoby se 
zdravotním postižením a seniory, které potřebují pomoc.  
Posláním Osobní asistenční služby je umožnit osobám se sníženou 
soběstačností vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí.  
 
Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc osobám se sníženou 
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a rodinám s dětmi. Cílem Charitní pečovatelské služby je umožnit 
klientům zůstat co nejdéle doma, prožít důstojné stáří a současně je 
nemalou pomocí pečujícím rodinám.  
 

Stacionář Magnolia pomáhá seniorům od 65 let, kteří z důvodu zdravotního 
stavu nemohou anebo nechtějí trávit celý den doma o samotě. Stacionář jim 
zajišťuje nejen péči ale i program a stravu.  
 
O dospělé lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, se stará 
CAMINO sociální rehabilitace. Nabízí jim podporu a pomoc ve zvládání 
náročných i každodenních situací. 
 
Pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku od 6 – 26 let nabízí své služby 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO. Jde bezpečné místo, kde 
jeho uživatelé mohou najít podporu a odbornou pomoc pracovníků, 
popovídat si s vrstevníky a trávit smysluplně svůj volný čas.  

Kromě sociálních služeb Charita pomáhá i prostřednictvím Domácí zajistit 
odbornou a profesionální zdravotní péči v domácím prostředí zdravotní 
péče a Domácího hospice Via. Posláním Domácího hospice Via je umožnění 
strávit poslední období života doma a v kruhu svých nejbližších. Pomáháme 
tak pečujícím rodinám zvládnout tuto nelehkou situaci. Pomáháme i 
prostřednictvím Půjčovny kompenzačních pomůcek. Pracovnice, která má 
půjčovnu na starosti, poradí s výběrem podle individuálních potřeb a 
vybranou pomůcku zapůjčí. 


