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ČTĚME BIBLI 
Naši předkové studovali Písmo svaté dvacet století - avšak my dnes Písmo 

nečteme. 
Pokud chceš poznat Krista - čti Bibli. Celé Písmo 
svaté nám o Něm vypráví. Každá kniha Starého 
nebo Nového zákona je částí dějin Ježíše Krista. 

Pokud chceš poznat sebe sama - čti Bibli. Tam nalezneš svůj 
životopis, tam odhalíš tajemství svého srdce, protože Bůh je zná všechna. Tam 
obdržíš odpovědi na své otázky i na své slzy. 

Pokud chceš pochopit svět, ve kterém žiješ - čti Bibli. „Co se dělalo, bude 
se zase dělat, říká moudrý Kazatel - pod sluncem není nic nového…“. Celé dějiny 
světa, osudy moudrých i hloupých, svatých a zločinců jsou zapsány v Písmu 
svatém. Ten, kdo je zná, snadněji pochopí dobu počítačů a kosmických raket. 

Tam je všechno. Zbytek knížek, které kdy byly napsány, je - jak to někdo 
řekl - jen nezdařeným komentářem k této jediné Knize. Znám jednoho kněze, 
který tuto větu vzal tak vážně, že se zbavil všech svých knih. Nechal si jen Bibli a 
Breviář. 

Jak objevit ty poklady, které obsahuje Písmo svaté? Pro lidi, kteří čtou Bibli 
jako obyčejnou knihu, jsou její poklady nedostupné; zdá se jim, že čtou dějiny 
nějakých podivných lidí, kteří žili v daleké minulosti, a vůbec si neuvědomují, co 
to má společného s jejich životem. Přečetli již přece tolik dějepisných románu, 
povídek a bájí… 

Katechismus nám hovoří o tom, jak máme Písmo svaté vykládat. Jsou to 
důležitá pravidla – výklad Písma je dán…….  

Ale hlavně, musíme ji začít číst. Snad bychom spíše měli říci - že se máme  
Biblí sytit, protože ona je jako chleba. Je třeba ji spíše „přijímat” než ji 
„rozpitvávat”. Není tak důležité, abychom si ji „zapamatovali”, ale spíše se jí 
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„nasytili”. Čti každý den. Netrap se tím, že si vše nepamatuješ. Netrap se, že 
všechno nechápeš. Je to přece Boží Slovo - totéž, skrze které stvořil Bůh nebe a 
zemi. Možná, že nyní chce stvořit něco nového v Tobě i ve mně? 

Čtěme Bibli. Hleďme si toho jako jídla. Možná, že přijdou doby, kdy 
pochopíme - jako ten kněz - že je to jediná Kniha světa. 

Podle Vojtěcha Bartkowicze, časopis Immaculata 

OHLÁŠENÍ VELIKONOC O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ 
 

Ohlášení data Velikonoc mělo v dějinách jednoznačně praktický význam: 
jednalo se o sjednocení církve při slavení nejdůležitějších křesťanských svátků, 
které jsou v církevním roce pohyblivé. Slavnost Zjevení Páně byla zvolena 
pravděpodobně z toho důvodu, že se po Velikonocích a Letnicích jednalo o druhý 
největší svátek (význam Vánoc vzrostl až později) s množstvím účastníků 
bohoslužeb a navíc připadal na pevné datum v roce.  

Na Východě se navíc na Zjevení Páně 
udílel křest - jednalo se tedy o oznámení 
dalšího křestního termínu.  

V dnešní době je možné podtrhnout 
význam symbolický. Vánoční okruh oslavující 
tělesné narození Krista se nevyčerpává sám v 
sobě, ale odkazuje na Kristovo darování těla na 
Velký pátek, na jeho vzkříšení o Veliké noci a 
následné tělesné vstoupení na nebesa, na 
eucharistickou přítomnost jeho těla v církvi i 

druhý příchod. Problesknutí slávy našeho Pána při návštěvě tří králů, křtu v 
Jordáně či svatbě v Káně galilejské (všechny tyto události se 6. ledna připomínají) 
bylo jen přípravou na slávu, která se zjevila o Velikonocích, a která pronikne 
celý svět v den jeho druhého příchodu.  

V židovské tradici nalezneme dopisy, kterými byli souvěrci napomínáni, 
aby ve stanovené datum slavili svátky. V Písmu možné podívat se do 2 Kron 30,1–
9 či  2 Mak 1,1-9. 
Tzv. Velikonoční papyrus je list, který byl poslán r. 419/18 před Kristem 
židovským vojákům sloužícím pod perským králem Dariem II. v Šúšanu: 

Mým bratřím Jedaniášovi a dalším v židovské posádce, váš bratr Ananiáš. Kéž Bůh 
dopřeje mým bratřím stálý blahobyt. V letošním roce, pátém roce krále Dareia, bylo 
posláno slovo ke králi Arsamésovi: „Urči svátek nekvašeného chleba pro židovskou 
posádku“. Nyní tedy počítejte čtrnáct dní měsíce nisanu a zachovejte Paschu; od 15. 
do 21. nisanu zachovejte svátek nekvašeného chleba. Jezte nekvašený chléb po sedm 
dní. A nyní buďte čistí a bdělí. Nevykonávejte žádnou práci 15. a 21. dne, nepijte 
kvašený nápoj a nejezte nic kvašeného od západu 14. dne až do 21. nisanu. Po sedm 
dní to mezi vámi nebude k vidění. A jakýkoli kvas, který máte ve svých domech, 
dejte v těchto dnech pod zámek. Z rozkazu krále Dareia mým bratřím Jedoniášovi a 
židovské posádce váš bratr Ananiáš. 
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Také v křesťanství nalezneme v minulosti oznamování termínů různých 
liturgických slavností. Podle římského Ordo romanus I měly ohlášky místo ještě 
před svatým přijímáním – aby je lidé slyšeli, než z bohoslužby předčasně odejdou. 

Do Caeremoniale episcoporum obnoveného po Druhém vatikánském koncilu 
byla rubrika ze starého pontikálu převzata jen s malou úpravou (mluví se stále 
ještě o jáhnovi či kanovníkovi oblečeném do pluviálu); avšak do třetího typického 
vydání Římského misálu z r. 2002 byla vložena notovaná příloha, podle níž je 
možné ohlásit pohyblivé svátky nejen při biskupské mši, ale všude tam, kde je to 
zvykem. 

Zdroj: www.liturgie.cz 
Text ohlášení pro rok 2022 zněl:  

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží 
milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se 
radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele. 
Na den  2. března  připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby 
postní. Dne 17. dubna  budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána 
Ježíše Krista, dne 26. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení, dne 5. 
června slavnost Seslání Ducha Svatého, dne 16. června slavnost Těla a Krve 
Páně a dne 27. listopadu první neděle adventní, očekávání příchodu našeho 
Pána Ježíše Krista. Jemu buď čest a sláva na věky věků. Amen.  

 
TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI SE VRÁTILI DO ULIC 

 
 

Koronavirová doba nám již podruhé přinesla do Tříkrálové sbírky velká 
omezení. Sbírka se opět z větší části odehrávala v online prostoru. Přesto všechno 
se po roční odmlce koledníci vrátili do ulic alespoň v omezeném množství.  
Díky obětavosti koledníků a štědrosti dárců se podařilo v letošním roce Charitě 
Vsetín vykoledovat částku 727.763,- Kč. (Z toho Janová, Ústí, Liptál – 41.915,-) 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky budou i v letošním 
roce přímo podpořeny rodiny, jednotlivci a osoby se 
zdravotním postižením z našeho regionu, které se ocitly 
v tíživých životních situacích. Vybrané finance dále 
poslouží pro nákup automobilu službě Camino sociální 
rehabilitace, která poskytuje pomoc lidem s duševním 
onemocněním. Zakoupením technického vybavení 
sbírka také pomůže práci Pečovatelské služby, která 
pečuje o klienty v jejich domácím prostředí,  
         Chceme poděkovat všem, kteří sbírku v letošním 
roce jakkoli podpořili a pomohli při její realizaci. 
                        
                               Děkujeme, že pomáháte s námi! 

 
Bc. Jarmila Hyžáková, koordinátorka TKS za Charitu Vsetín 
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POZVÁNKY NA LEDEN - ÚNOR 2022 
 

VSETÍN – neděle 23. ledna 2022 - NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA, intronisace BIBLE  

a žehnání lektorům při bohoslužbách.  
 

VSETÍN - úterý 25. ledna 2022 - 2. KATECHEZE PRO RODIČE A DĚTI 
PRVOKOMUNIKANTY v BROUČKÁRNĚ od 16:00.  Účast jednoho z rodičů 
nutností!!! (nebo babička, případně kmotr). Páteční mše svaté jsou v rámci 
přípravy na 1. svaté přijímání, je možné číst přímluvy, úvod, zpívat se schólou. 
 

VSETÍN -  středa 2. února 2022 Svátek Uvedení Páně do chrámu - posvětíme 
svíčky hromničky. Bohoslužby 7:00, 10:00v kapli a 18:00, Liptál 8:15.  Začne 
novéna k Panně Marii Lurdské - Uzdravení nemocných před 30. Světovým dnem 
nemocných, budeme se vždy modlit po mši svaté za nemocné, sami nevíme, kdy 
modlitby budeme potřebovat...   
 

VSETÍN - čtvrtek 3. února sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po bohoslužbách 
ráno i večer se bude udělovat jednotlivě SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ,  
v týdnu navštívíme nemocné. 
 

VSETÍN - 1. PÁTEK - 4. února 2022, od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka  
a Křížová cesta, v 17:45 sv. požehnání v 18:00 mše sv. pro děti - 8. SPOLEČNÝ 
PRVNÍ PÁTEK. V 9:00 a 17:00 svátost smíření.    
 

VSETÍN - 1. SOBOTA 5. února 2022, od 6:00 společná modlitba radostného, 
bolestného a slavného růžence a sv. zpověď, v 7:00 mše svatá a zasvěcení rodin 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  
 

VSETÍN - úterý 8. února 2022  v 8:00 setkání u Mariánského sloupu s modlitbou 
za MĚSTO a ČESKÝ NÁROD.  
 

VSETÍN - pátek 11. února 2022, Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných 
  7:00 mše svatá; 18:00 mše svatá. 
10:00 mše sv. v Kapli sv. Růženy s udílením sv. nemocných  

++FARNÍ PLES 2022 byl z epidemiologických důvodů zrušen++ 
 

MODLITBY ZA NEMOCNÉ 2022 
 

DEN DATUM ČAS cca BUDEME SE MODLIT ZA: 
Středa  2. 2. 7:30, 18:30 NEMOCNÉ DĚTI - RODIČE 
Čtvrtek 3. 2. 7:30, 18:30 CHARITA 
Pátek  4. 2. 7:30, 18:30 LETOKRUHY  
Sobota  5. 2. 7:30, 16:30 KRAJSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
Neděle  6. 2. 8:00, 17:00 DIAKONIE  
Pondělí 7. 2. 7:30, 16:30 ELIM 
Úterý 8. 2. 7:30, 18:30  NADĚJE 
Středa 9. 2. 7:30, 18:30 NEMOCNÍ VE MĚSTĚ 
Čtvrtek 10. 2. 7:30, 18:30 NEMOCNÍ COVID 19 
Pátek 11. 2. 7:30, 10:30, 18:30 NEMOCNICE VSETÍN 
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POZVÁNKY CENTRA PRO RODINU VSETÍN 
 

CPR VSETÍN pořádá v rámci Národního týdne manželství od 14. 2. do 21. 2. tyto 
akce, na které vás srdečně zveme:  

 Výšlap pro manžele ke kapličce nad Senicí 13. 2. 2022 
 Křížové cesty v celém děkanátu během postní doby 

 

Na akce je dobré se nahlásit na tel. 731 402 033.  
S přáním požehnaných novoročních dnů       Jana Kunderová a Bc. Petra Křupalová  
 

POZVÁNÍ DO KLUBU PŘÁTEL CHARITY 
 

Milá farní rodino! 
Přicházím s nabídkou pro ty, kdo by chtěl a mohl věnovat kousek svého 

času, umu, šikovnosti či schopností ve prospěch naší Charity. 
V okolních zemích je běžné, že každý člověk se chce stát dobrovolníkem, zvláště  
v době, kdy sám ukončí svoji pracovní činnost (tzv. odchází do důchodu). Tento 
postoj pramení z potřeby být užitečný a třeba druhým i pomoci. Ruku na srdce,  
každému z nás někdo někdy pomohl a my toto nádherné gesto můžeme nésti 
dále! 

Touto cestou se chci vydat i já. Lépe se o takových možnostech komunikuje  
i s druhými, proto vás na tuto cestu zvu také. 
Pro začátek se budeme potkávat v dopoledních hodinách, 1x za měsíc  
v prostorách Charity na 1 – 2 hodiny (dle vašich časových možností). 
Co bude obsahem setkání? No, hlavně POHODA! U kávy či čaje si můžeme říci,  
v čem může být člověk Charitě prospěšný, popřípadě v tomto čase něco vyrobit. 
Jednou ze služeb Charity je Stacionář Magnolia. Ten, i ostatní služby nikdy nejsou 
100% zafinancovány. Možností, jak službě pomoci, je např. prodej výrobků při 
různých charitních beneficích či presentacích. 

A k tomu také směřuji. To, co na setkání vyrobím (třeba já, upletu ponožky 
nebo něco jiného), věnuji stacionáři. 

Je spoustu dalších možností, jak druhým udělat radost (navštívit souseda, 
číst lidem ve stacionáři na pokračování, podělit se s nimi se svými zážitky z mládí 
či ze současnosti...).O termínu a času vás budu informovat. Zde přikládám své 
telefonní číslo, kdyby již nyní byla vaše touha pomáhat nebo o tomto nasměrování 
svého volného času uvažujete: 736 199 742. 
Na setkání se těší a jen to dobré přeje                                             Věra Dulavová 

 

STAROST ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 
Ze setkání s děkany dne 13. ledna 2022 v Olomouci. 

Péče o mládež v době pandemie   
Pandemie oslabila vliv na mládež, která bez dostatečné péče 
církve nerozvine svůj vztah k Bohu a vytratí se. V důsledku 
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pandemických opatření mládež velmi trpí a nutně potřebuje živé společenství. 
V současné krizové situaci se od nás čeká mimořádné nasazení. Obnovme 
schůzky ministrantů s dobrým programem. Kde jsou počty příliš malé na to, 
aby zakoušeli společenství, spojte ne schůzky ministranty ze všech svěřených 
farností či z celého děkanátu. Začněte aspoň jednou každé čtvrtletí. Podobně 
pracujte s děvčaty ve schólách. Obnovme vstupy do škol. 

1. Důležitost jednoty církve 
Budujme jednotu církve a přestaňme ji rozkládat projevy nejednoty. Někteří 
z nás se domnívají, že jsou vlastníky pravdy a zapomínají, že jsou jejími 
služebníky, které vyslala církev. Žádný z nás nemá právo hlásat sebe, ale jen 
Krista. Podmínkou správného hlásání je jednota s církví. 
Počítejte také s tím, že farníci nemají problém psát biskupovi, který umí 
rozeznat pomluvy od nedorozumění, ale taky bludy a kněžské hříchy. Jestli 
jeden hlásá, že přijmout očkování je podobný hřích jako jít na potrat, jiný 
organizuje v kostele petici proti očkování, jiný hlásá, že voda svěcená latinsky 
podle starého ritu a s exorcizovanou solí je účinnější než jiná svěcená voda, že 
při tridentské mši získáme více milostí, nebo dokonce, že papež František není 
platným papežem, jde o kněžské zločiny. Neříkejte: mě se to netýká. Každého 
musí takové věci bolet a každý z nás musí dělat maximum pro jejich odstranění 
a pro jednotu. Mnozí lidé jsou zmateni různými dezinformacemi. Tím 
důležitější je jasné a pevné svědectví jednoty církve. (Je mnoho věřících, kteří už 
nejsou ovečky. Církev již není ta jednota, co bývala. Lid se začíná probouzet... 
píše jeden hloupý mail, ale je to jedno ze znamení doby). Neříkám to jako 
kritiku a nechci probudit diskusi, ale s velkým důrazem prosit o intenzivní 
spolupráci na budování jednoty s papežem. Doba je velmi vážná a naše 
zodpovědnost veliká. Nemůžeme spát. Moc prosím 
 o naše pastýřské nasazení. 
 
 

 

ROK 1617 V ŽIVOTĚ SV. VINCENTA DE PAUL 
Pod duchovní profil každého světce se podepisují události malé, ale i 

významnější, možná až přelomové. Události, které tak poznačí člověka, nebo jeho 
pohled na Boha a svět, že se dá říct, že po té události je tento člověk jiný než před 
ní.  

Takovým přelomovým rokem, který navždy změnil Vincenta de Paul, je rok 
1617. V té době je už 17 let knězem a snaží se o nějaké dobré postavení v církvi, ale  
nedaří se mu. Po delší době si najde místo v bohaté rodině de Gondi jako učitel 
jejich synů. Během návštěv panství, které patří této rodině je Vincent doprovází.  
U jedné takové návštěvy Vincenta požádají, aby šel zaopatřit člověka, který 
umírá. Byl to člověk, o kterém všichni mluvili, že je již skoro světec. Vincent ho 
vyzpovídal. Na druhý den umírajícího navštívila madam de Gondi. K jejímu 
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zděšení umírající člověk, který měl pověst světce, všem veřejně mluvil o tom, že 
kdyby mu Vincent nenabídnul celoživotní svatou zpověď, skončil by v zatracení 
(v pekle), protože se celý život styděl zpovídat z nějakých těžkých hříchů. Na 
srdce zbožné madam de Gondi tato událost tak dolehla, že prosila Vincenta, aby 
kázal v kostele ve Foleville o celoživotní zpovědi. Stalo se tak 25. 1. 1617 na svátek 
obrácení apoštola Pavla. Promluva měla tak veliký dopad na srdce posluchačů, že 
všichni chtěli přistoupit ke svaté zpovědi. Dokonce si proto Vincent musel 
přivolat na pomoc jezuity z blízkého okolí. Po této události madam de Gondi 
darovala Vincetovi větší obnos peněz, aby si zavolal na pomoc další kněze  
a chodili společně po jejích panstvích a vedli takové „lidové misie,“ během 
kterých budou mluvit o celoživotní zpovědi a vyučovat lidi pravdám víry. Zvlášť 
se mají věnovat chudým venkovanům.  

Když se po letech Vincent vracel k této události, označil ji jako duchovní 
zrod Misijní společnosti.  

O druhé události roku 1617, o jakési druhé ruce, duchovní ruce Vincenta de 
Paul Vás budu informovat v dalším čísle FaLi.  

Mezitím vzpomínejte, máte i Vy svou „událost“? Moment nebo chvíli kdy 
Bůh vstoupil do Vašeho života, a tak se viditelně projevil? Vraťte se k ní nyní. 
Tyto chvíle si potřebujeme připomínat. Proč? Mnohokrát, když nemáme sílu, nebo 
jsme na pochybách, jestli máme kráčet dál, je nutné se obrátit  v mysli k prvotní 
lásce (k prvnímu popudu ze strany Boha a k prvotní horlivosti vůči Pánu Bohu)  
a říct si: když byl Pán Bůh věrný tehdy, když mně nenechal na holičkách, bude 
snad teď nevěrný? Ano jsou to události, které nás v životě posouvají. Události, 
které pomáhají odhalit skryté Boží záměry s naším životem.  

P. Ján Jakubovič CM  
 

POZDRAV Z AKS 
  
Otče Františku,  milí farníci, 
děkuji Ti za dopis. 
Ano, již ráno v 6.30 jsme na vás všechny mysleli  
a děkujeme za modlitby. 
 

Dopis od Tebe a pastorační rady přečtu dnes po obědě bohoslovcům. 
Požehnaný čas. 

P. Pavel Stuška, rektor AKS 
 

ROK 2021 VE FARNOSTI - OHLÉDNUTÍ 
 

o 11. ledna 2021 probíhal jako každoročně Adorační den farnosti, který byl 
zároveň dnem vzájemných modliteb s bohoslovci AKS v Olomouci. Byl zahájen 
VÝSTAVEM NSO už v neděli a zakončen v pondělí svátostným požehnáním. 
o 1. - 13. ledna 2021 na Vsetíně probíhalo tradiční Tříkrálové koledování, 
tentokrát online formou a také charitní pokladničky byly na úřadech a ve farním 
kostele. 58.305Kč. Charita Vsetín  486 240Kč. 
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o 18. - 24. ledna 2021 - proběhl Alianční týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Motto týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete 
hojné ovoce“. Příručka modliteb byla ke stažení na webu farnosti. 
o Od 17. ledna 2021 byla na Vsetíně v neděle sloužena NAVÍC 
MŠE SVATÁ v 8:30 hodin, aby co nejvíce farníků mohlo 
přicházet do kostela na bohoslužby a to až do konce června 2021. 
o 21. ledna 2021 proběhlo 1. děkanátní setkání s adorací.  
o 24. ledna 2021 jsme oslavili Neděli Božího slova při mši svaté 
v 7:00 a v 10:30 hodin byla intronizace Bible a požehnání 
lektorům. 
o V únoru skončil mandát současné pastorační rady farnosti a byla zahájena 
příprava na nové volby, až to stav dovolí – stále byl nouzový stav.  
o 2. února 2021 - Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu, mše svatá se 
svěcením svic hromniček byla v 7:00, v 10:00 a v 18:00 h. V Liptále v 17:00. Od 
tohoto dne jsme se vždy po mši svaté modlili novénu k Panně Marii lurdské - 
Uzdravení nemocných. 
o 3. února 2021 - sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, po bohoslužbách v 7 a 18 h 
(Liptál 17 h) bylo udílení Svatoblažejského požehnání. 
o 6. února 2021 se konala tradiční HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku, 
pro matičky, které se z důvodu trvání nouzového stavu nemohly zúčastnit, bylo 
tentokrát připraveno on-line vysílání prostřednictvím TV Noe.  
o 7. února 2021 - odpoledne ve 14:30 h byla pobožnost za nemocné k Panně 
Marii lurdské a svátostné požehnání.  
o Od 7. - 14. února 2021 - Centrum pro rodinu v rámci týdne manželství nabídlo 
výšlap pro manžele ke kapličce sv. Josefa a sv. Huberta nad Valašskou Senicí. 
Vzhledem k nařízením vlády si trasu se zastaveními v tomto termínu prošel každý pár 
kdykoliv sám.  

o 11. února 2021 - Světový den nemocných, Panny 
Marie lurdské - v 7:00 mše svatá se světelným 
eucharistickým procesím, v 10:00 mše svatá v kapli 
svaté Růženy, v 18:00 mše svatá se světelným 
eucharistickým procesím. 
o Farní ples byl z důvodu pandemické situace v roce 
2021 zrušen. 

o Plánované lidové misie byly přeloženy na rok 2022. 
o Farní listy v roce 2021 přinášely dětem a mládeži stručné životopisy svatých 
dětí. 
o 17. února ZAČALA POPELEČNÍ STŘEDOU DOBA SVATOPOSTNÍ. 
Udělování popelce probíhalo tentokrát beze slov sypáním popele na hlavu 
věřících. Slovní formule byla vyslovena nahlas jednou před samotným 
udělováním popelce. Křížové cesty probíhaly vždy ve středu, v pátek pro děti a v 
neděli, byly připravené jednotlivci nebo skupinami. 
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o Příprava prvokomunikantů 2021 začala probíhat v kostele při páteční večerní 
mši svaté. 
o CPR připravilo putovní individuální křížové cesty děkanátem  
o 24. února se uskutečnila tradiční sbírka svatopetrský haléř, která je určena  
k tomu, aby papež mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, 
pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším 
lidem v nouzi. Darovali jste 33.781 Kč. 
o Od Velkého pátku až do Neděle Božího milosrdenství jsme se denně v 15:00 
modlili NOVÉNU K BM - text nebo poslech na YouTube. 
o 8. března 2021 byly zahájeny práce na sundávání zvonů 
z věže  
o Od 10. března 2021 jsme přípravné se modlili Novénu ke 
svatému Josefovi. 
o V pátek 12. 3. 2021 (do soboty 7:00) jsme se připojili k 

výzvě papeže Františka ke 
společným modlitbám a ADORACI NSO s prosbou za 
ukončení epidemie, kdy jsme se však již modlili doma - 
24 hodin pro Pána. 
o V sobotu 13. března 2021 v 10:00 biskup Mons. Josef 
Nuzík předal DIPLOMY absolventům KURZU 

PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ. Ze sanitárních 
důvodů (PES - 5) byla mše svatá určena pouze 
pro kněze, asistenci a absolventy PK.  

o 12. března 2021 byly za 
pomoci jeřábu spuštěny zvony 
z věže kostela.  
o 29. března - 5. dubna probíhal 
ve všech diecézích ČR Týden 
modliteb za mládež. S využitím brožury ke stažení jsme se mohli 
modlit společně doma za naše mladé, v kostele pouze 
jednotlivci. 

o Byly osazeny repasované žaluzie do věže – zvonice. 
o V E L I K O N O C E    2 0 2 1  probíhaly v omezeném počtu věřících, zároveň 
v co možná maximálním počtu a také v domácím prostření prostřednictvím 
farního online vysílání přes You Tube, Zelený čtvrtek a Velký pátek v 15:00  
a 18:00, Bílá sobota 17:00 a 19:30, Velikonoční neděle 6:00, 7:00, 8:30, 10:30, 18:00  
a Liptál 8:45. 
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o 18. dubna 2021 bylo farnosti představeno 12 dětí – 
prvokomunikantů. 
o Od 23. dubna 2021 je možná účast neomezeného počtu 
věřících  kostele na bohoslužbách za dodržení desinfekce rukou, 
nošení roušek a dvoumetrových rozestupů. 

o Májové 2021 - od 30. dubna denní čtení o Dominikovi Sáviovi. 
o 4. května 2021 účast dětí a rodičů na katechezi k prvnímu sv. 
přijímání s výrobou voskových symbolů na kostelní svíci. 
o Od 14. května 2021 jsme se modlili NOVÉNU K DUCHU 
SVATÉMU. 
o 14. května vyhlásil papež František DEN MODLITBY A POSTU ZA 
UKONČENÍ PANDEMIE. 

o 22. května 2021 - v 19:00 h VIGILIE PŘED 
SESLÁNÍM DUCHA SVATÉHO. 
o 23. května 2021 volba nové PRF při všech nedělních 
mších svatých – skoro 300 hlasovacích lístků bylo 
odevzdáno. Do pastorační rady byli zvoleni: (z 
nominovaných, kteří kandidaturu přijali)  Vladimír 
Dulava, Jarmila Mikulíková a Lenka Neubauerová, 

delegováni byli Ilona Seidlová, Dominik Vinahora a Pavel Juřica, za společenství 
byli vysláni Lubomír Holý - akolyté, Zdeňka Mikušová - FAAP, Jarmila Hyžáková 
- Charita Vsetín. 
o 28. května 2021 byla dětem prvokomunikantům 
připomenuta poslední večeře Páně.  
o 28. května 2021 proběhla Noc kostelů - program byl 
tichý, skupinové prohlídky nebyly dovoleny. 
Návštěvníky zaujaly naše dva nové zvony umístěné 
před bočním oltářem s Jezulátkem. Bylo přivítáno 90 
návštěvníků. 
o 30. května 2021 při nedělné mši svaté v 8:30 byla představena a složila slib 
nová PRF, stará PRF se rozloučila s P. Františkem, kterému poděkovala malým 
dárkem za vedení a podporu v její práci. 

o 3. června 2021- ve čtvrtek (po neděli Slavnosti 
Nejsvětější Trojice) jsme oslavili slavnost Těla a Krve 
Páně, tzv. „Boží Tělo“. Průvod prošel zámeckou 
zahradou do farní  zahrady k oltáři postavenému pod PD. 
Kostel byl  skoro zaplněn.  
o 12. června 2021 pořádalo CPR děkanátní setkání dětí 
na farní zahradě, při noční bouři došlo k polámání 

kovových trubek - stojin - velkého stanu. 
o 20. června 2021- přistoupilo poprvé 12. dětí k 1. svatému přijímání. 
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o 21. června 2021 v nočních hodinách byl za přítomnosti 
P. Františka Krále, místostarostky Simony Hlaváčové, 
několika farníků a místní regionální televize odlit 
akademickým sochařem Josefem Tkadlecem v Halenkově 
náš největší 490 kilogramový zvon Maria.  
o 23. – 26. června 2021 – LIPTÁL – exercicie s P. Václavem 
Grohem na téma Svatý Josef.  
o Ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer  prošla několika obcemi na 
pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě extrémní bouře s krupobitím a 
tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu 
se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, (druhé nejsilnější možné 
tornádo). Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba 
půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská 
Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a 
Pánov. V dotčených obcích zemřelo 6 osob a bylo poničeno asi 1 200 staveb, na 200 
domů bylo určeno k demolici. Sbírkou jsme podpořili obec Hrušky. 
o 3. července 2021 jsme se mohli zúčastnit slavnostní primiční mše svaté 
Dominika Kováře v Lidečku. 
o 4. července 2021 byla v naší farnosti vykonána sbírka na postižené tornádem na 
Slovácku. Spolu s dary jednotlivců bylo odesláno  celkem 119.160 Kč. 
o V termínu od 4. do 11. července 2021 se konal již XII. Fábor na Horní Lhotě. 
Děkujeme organizátorům - rodině Košůtkové. 
o 8. července 2021 bylo kolem věže postaveno lešení, na věži byla vyspravena po 
oškrabání poškozené omítky omítka a štuky, oplechovány některé římsy  
a parapety, poté byla věž napenetrována a natřena (díky všem brigádníkům). 
o 22. července 2021 instalovala polská firma R DUCH na všech 4 stranách věže do 
štukového otvoru ciferník hodin a dovnitř věže hodinový 
stroj. 
o 24. července 2021 ve večerních hodinách se podařilo ve 
zvonařské dílně pana Tkadlece v Halenkově odlít za 
přítomnosti několika farníků nejmenší zvon Růžena.  

o 25. července 2021 – v neděli, jsme 
oslavili světový den prarodičů a 
svátek svatých Kryštofa a Jakuba a požehnali dopravním 
prostředkům farníků. 
o 4. srpna 2021 byly k hodinám namontovány ručičky  
a osvětlení. 
o Během doby, kdy nepršelo natírali věž nemnozí vsetínští 
dobrovolníci a oba kněží. Nejvíce času strávil při natírání 
věže P. František. Poslední sobotu před demontáží lešení 
pomáhali natírat farníci z okolních obcí - Lidečka, 
Leskovce, Růžďky, Karlovic. Díky jim se vše stihlo. 
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o 6. srpna 2021 začala novéna k Panně Marii před titulární slavností našeho 
kostela Nanebevzetí Panny Marie, která bude v neděli 15. srpna. Novénu jsme se 
modlili každý den dvakrát po mši svaté (ranní i večerní) a také byla přes webovou 
kameru možnost se připojit. 
o Kněží opětovně vybízí farníky k návratu do kostelů a opuštění slavení virtuální slavení 
mše svaté. 
o 11. srpna 2021 bylo demontováno lešení z věže kostela, P. František zapravoval 
díry po kotvicích tyčích na celé věži. 

o 15. srpna2021 proběhla farní pouť spojená se 
svěcením dvou nových zvonů Maria a Růžena, které 
provedl J. Em. Dominik kardinál Duka. Pana kardinála 
oficiálně přivítali zástupci města na Staré radnici, kde 
učinil zápis do kroniky města. Po svěcení a slavné mši 
svaté jsme panu kardinálovi poděkovali, předali tradiční 
dary –  valašský klobouk a valašku, pan Guido Pagani, 

který v době pandemie daroval farnosti obraz Pompejské PM, daroval panu 
kardinálovi netradiční provedení křišťálového korpusu Krista, na kříži složeném 
ze zrcadel. Po mši svaté pokračoval program v kostele ještě besedou s panem 
kardinálem, kterou perfektně moderoval Jožka Scharf. Otázek bylo plno, proto 
musel vybírat a ještě zdaleka nedošlo na všechny, když již bylo dle přesného 
harmonogramu nutno besedu ukončit. Po besedě se pan kardinál zúčastnil 
společného oběda s dárci všech 4 nových zvonů, panem zvonařem a zástupci 
našeho města i okolních obcí v pastoračním domě. Ostatní farníci měli nachystaný 
oběd ve dvou velkých stanech na farní zahradě. Za půjčení velkého stanu patří dík 
ZŠ Integra. Pan kardinál ještě odpoledne poskytl krátký rozhovor naší regionální 
televizi. 
o V týdnu od 16. srpna 2021 pořádalo CPR příměstský tábor pro děti ze Vsetína  
a okolních obcí. 
o Na zakončení prázdnin přišly děti ke svátosti smíření k P. Lvovi. Rozloučení 
s prázdninami s opékáním se pro veliký déšť zajistit nepodařilo. 
o Od května do září probíhal v našem kostele projekt Otevřené brány, kterého se 
letos účastnili jako průvodci tito studenti: Adam Kundera, Filip Teleky, Václav 
Košůtek, Markéta Juřičková, Romana Papšíková, Markéta Neubauerová a Monika 
Kadlečková. 
o 4. září 2021 se naši budoucí prvokomunikanti (2) vydali na tradiční orelskou 
pouť na Provodov, kde s nimi byl i P. František Král. 
o 5. září 2021 požehnal P. Lev Eliáš dětem aktovky do školy na Vsetíně  
i v Liptále. 
o 8. září začala v roce 2021 výuka náboženství, zahájilo se brzy, protože  covid19 
stále putuje v nových vlnách po celém světě. 
o 8. září 2021 na svátek narození Panny Marie bylo zachyceno v republice 588 
nových případů nákazy virem Covid 19 a od té doby začaly v ČR případy nákazy 
opět narůstat. 
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o 8. září 2021 začaly v kostele po večerní mši svaté již čtvrté katecheze katechistů 
neokatechumenátní cesty z Valašského Meziříčí, pod vedením P. Slavomíra 
Ordoše. Katecheze (15 katechezí) probíhaly vždy v neděli a ve středy v kostele po 
večerní mši svaté. 
o 15. září 2021 sloužil P. Ján Rušín slovenskou mši svatou pro naše Slováky  
a Slovenky. 
o 17. září 2021 v pátek byla u nás sloužena první mládežnická děkanátní mše 
svatá ve šk. roce 2021/2022. 
o 23. – 26. září 2021 – LIPTÁL – exercicie s P. Václavem Grohem na téma Rodina.  
o 26.září 2021 - LIPTÁL - liptálská pouť ke svatému Archandělu Michaelu. 
o 1. - 2. října 2021 probíhaly volby do poslanecké sněmovny, těsně za Babišovou 
stranou ANO vyhrála koalice SPOLU, za naše město byl zvolen MUDr. Róbert 
Teleky.  
o Neděle 3. října 2021  Slavnost 86. výročí posvěcení našeho kostela. Ze soboty na 
neděli nepřetržitá modlitba - RŮŽENEC 24. 
o Od 11. října 2021 překračují počty nakažených v naší zemi opět 1000 osob/den. 
o 13. října 2021 – krachují menší dodavatelé energií…(lidé spadají pod dodavatele 
poslední instance, který má až 10x vyšší ceny za plyn). 
o 14. října 2021 byla dovezena zvonová stolice do předsíně kostela. 

o 17. října 2021 se v neděli přede mší svatou od 10 
hodin modlily naše děti svatý růženec – Milion 
dětí se modlí růženec.  
o 17. října 2021 se v jednotlivých diecézích rozběhl 
proces přípravné fáze na biskupskou synodu 
věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného 
soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. 
Zástupcem za naši farnost se stal člen PRF a ERF 

pan Dominik Vinahora, který ve FALI dušičkových vyzval farníky k vytvoření 
pracovních skupinek a seznámil je stručně s obsahem synodální cesty. Informace 
jsou aktualizovány také na zvláštní záložce farního webu. 
o 25. října 2021 se opět zpřísnila proticovidová opatření (respirátory, desinfekce, 
rozestupy 1,5m). 
o Listopad 2021 – v restauracích a při společných 
akcích je třeba se prokazovat certifikátem o očkování 
nebo PCR testem. 
o 20. října 2021 byly vyzdviženy zvony firmou pana 
Tkadlece na věž.  
o 24. října 2021 - Misijní neděle a misijní kavárnička. 
o 31. října a 7. listopadu 2021 – na začátku a na konci 
dušičkového oktávu byla v odpoledních hodinách na 
hřbitově společná dušičková pobožnost, po které P. Lev 
s ministrantem na hřbitově požehnali hroby. 
o 1. listopadu 2021 - Slavnost všech svatých, 3 mše sv. 
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o 2. listopadu 2021- Památka věrných zemřelých  , 3 mše sv. 
o Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že 
letos bylo tak jako loni opět možné za obvyklých podmínek získat plnomocné 
odpustky po celý měsíc listopad.  
o Začátkem listopadu stoupá počet nově nakažených nemocí COVID 19 přes 9.000 
případů denně. Dochází k uzavření nemocnic pro návštěvy, kněží potřebují další očkování, 
aby mohli sloužit nemocným v nemocnicích a domovech pro seniory. PCR testy již nejsou 
hrazeny pojišťovnou - jen na žádost lékaře. 
o 3. listopadu 2021 - ve věži je již smontována zvonová stolice a zvony čekají 
před zavěšením na svá srdce. 
o 13. listopadu 2021 proběhlo na Sv. Hostýně výjezdní zasedání pastorační a 
ekonomické rady – plán práce na období konce roku a tvorba pastoračního plánu 
na rok 2022. 
o Září – říjen 2021– mužská schola nahrává své 1. CD. 
o 20. listopadu 2021 – jsme oslavili svátek svaté Cecilie - společně s poděkováním 
farním dobrovolníkům v PD. 
o 25. listopadu 2021 – začíná se mluvit o další mutaci koronaviru - omikron, mutací 
delta bylo tento den v naší zemi nově nakaženo přes 27.000 lidí. 
o Od 26. listopadu 2021 platí vládou na 30 dní vyhlášený nouzový stav. 
o 21. listopadu 2021 jsme oslavili slavnost Ježíše Krista Krále. 
o 26. listopadu 2021 byl P. František ve Zlíně na ablaci srdce. Již v sobotu 27. 
listopadu jej farníci dovezli domů.  
o 26. listopadu 2021 byla v klubovně výroba adventních věnců. 
o 27. listopadu 2021 jsme se mohli zúčastnit večerní 
vigilie za počatý život a svěcení adventního věnce v 
kostele. 
o 28. listopadu 2021 - první neděle adventní, rorátní 
mše svatá se svěcením adventních věnečků. 
o 28. listopadu 2021 byl jmenován prezidentem 
Milošem Zemanem (za skleněnou zástěnou kvůli jeho nakažení covidem) náš 
nový premiér Petr Fiala. 
o 29. listopadu 2021 ráno v 6:30 - první roráty se snídaní pro děti, četl se příběh  
o sv. Františkovi a prvních betlémských jesličkách. 
o Od neděle 12. prosince 2021 došlo po projednání PRF k 
posunu nedělní mše svaté z 10:30 na 9:30 hodin. Liptál na 8:15. 
o 12. prosince 2021 se při všech nedělních bohoslužbách 
udělovala svátost pomazání nemocných. 
o 12. prosince 2021 byl přijat mezi akolyty absolvent kurzu PA 
Mgr. Štěpán Mikulenčák z Janové.  
o 18. prosince 2021 přivezli skauti na Vsetín Betlémské světlo, 
paní místostarostka Simona Hlaváčová světlo na nádraží 
převzala a přivezla do našeho kostela. 
o 24. prosince 2021- dětská vánoční mše svatá v 15 hodin.  
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o 27. prosince 2021 v neděli na Svátek svaté Rodiny obnovili při mši svaté 
přítomní manželé, vdovy a vdovci své závazky. 
o 31. prosince 2021 zakončení občanského roku mší svatou na poděkování za rok 
2021 a slavnostním TE DEEM. 

 
Pravidelné aktivity 
 

o V pondělky 1 x za 14 dní, pokud to stav dovolil, probíhala Katecheze dobrého 
Pastýře. 

o Každou středu ve 14:30 jsme se v kapli sv. Růženy modlili svatý růženec a v 
15:00 hodin korunku k Božímu milosrdenství za nemocné a umírající, lékaře, 
zdravotníky a nemocniční personál, nenarozené děti a jejich rodiče, za úctu  
k životu od početí až po přirozenou smrt. Vede a zve nemocniční kaplanka  
Bc. Marta Koňaříková. 

o Ženy, maminky, kmotry se mohly online účastnit vždy za ¼ roku modlitebního 
tridua Modliteb matek. 

o Každý čtvrtek ráno i večer půlhodinová adorace NSO (1. povolání, 2. mír,  
3. rodiny a farnost, 4. mládež)a letos také za ukončení pandemie SARS - CoV II  

o Každý první pátek - celodenní výstav NSO a sv. zpověď. 
o Každá první sobota – Mariánský program se zasvěcením NSPM.  
o Pravidelná návštěva P. Františka u nemocných a bratra Lva u nemocných a v 

nemocnici, zvláště na covid  odděleních. 
o Každého 8. dne v měsíci probíhá setkání u sochy Immaculaty k modlitbě za 

farnost, město, národ a Evropu. 
o Centrum pro rodinu nabízelo párové doprovázení a jiné aktivity včetně 

telefonického poradenství. 
o Mše svaté mohli starší a nemocní sledovat v přímých přenosech na našich 

farních webových stránkách nebo na www.mseonline.cz. 
o Na výzvu českých a moravských biskupů jsme pokračovali denně ve 20:00 

hodin ve svých domovech v modlitbě svatého růžence za ukončení pandemie. 
o Májové pobožnosti byly připraveny na webových stránkách, četli jsme 

katecheze připravené podle životopisu Dominika Savia. 
o Kurz pastoračních asistentů, který byl v době omezení v roce 2020 přerušen se 

podařilo v roce 2021 ukončit. 
. 

Aktuální informace pro farnost:  
 

o Zájemci o členství v Živém růženci se stále mohou během roku průběžně 
přihlašovat u výměny růžencových lístků.  

o Probíhá příprava katechumenů - info u P. Lva. 
o Děvčata a chlapci jsou vítáni do scholy a mezi ministranty, muži a ženy mezi 

lektory a zpěváky, muži pak navíc ještě mezi akolyty.  
o Pokud by se někdo rád zapojil do květinové výzdoby kostela, do kostelnické 

služby, chtěl přijít pomoci vždy v pondělí po ranní mši svaté s pravidelným 
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týdenním úklidem kostela, nebo nabídnout pomoc na faře, budete vítáni.  
Pán Bůh Vám to odplať.  

o Farní knihovna má otevřeno pouze v neděli po ranní mši svaté. 
 

FARNÍ STATISTIKA ROKU 2021 – VSETÍN - LIPTÁL 
 

Nevíme, kolik dětí se na Vsetíně narodilo, ale POKŘTĚNÝCH bylo 20 dětí - 10 
chlapců a 8 děvčat, 2 děvčata 6 let, 1 dospělá žena, z toho 6 rodičů sezdaných  
v kostele a 1 křest z jiné farnosti, - celkem tedy 21 křtů. (Liptál 2, 1 chlapec  
a 1 děvče.)  
Nevíme, kolik párů bylo na Vsetíně oddáno, ale pro BOŽÍ POŽEHNÁNÍ si přišlo 
do kostela 10 párů!!!! - z toho 1 konvalidace (zplatnění civilního sňatku) 3 na 
dizpenz. (Liptál 0). 
Prvních svatých přijímání bylo 13 (5 chlapců, 7 děvčátek a 1 dospělá žena.  
(Liptál 0). 
Celkem svatých přijímání cca 20.000. (Liptál 2000) 
Svátost nemocných přijalo při společném udílení 30 a při návštěvách ve Vsetínské 
nemocnici a doma celkem 432 věřících (celkem 462). Liptál - doma 6  
a v kostele 14. 
V roce 2021 jsme se na Vsetíně rozloučili celkem se 43 farníky (22 mužů, 21 žen), 
28 kremace a 15 na hřbitov. 17 přijalo svátosti - bylo zaopatřených. (Liptál 4, 2 
muži a 2 ženy, 3 kremace 1 do země) 
Při RORÁTECH zazářilo 100 světýlek….. ø 4 děti na RORÁTY!  Liptál 3x asi 10. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Za uplynulý rok patří Vám všem, především P. Lvovi Pavlu Eliášovi OFMCap, 
kostelníkům, akolytům, ministrantům, varhaníkům, scholám, uklízečkám, těm, 
kteří perete kostelní prádlo, všem, kdo jste ze svých zahrad darovali květiny  
a zajišťovali květinovou výzdobu (zdobičkám) paní Lidce Kolenové a Marii 
Mácové, které službu ukončily - Aničce, Anežce, Lidušce, paní Irence Slovákové,  
a také těm, kteří zajišťují řádný chod bohoslužeb ve farnostech, Ekonomické, 
Pastorační, Liturgické a Technické radě našich farností, Městu Vsetín, Obci Liptál 
a Lhota, Krajskému úřadu Zlín a dalším… 
Upřímné Pán Bůh zaplať také všem brigádníkům a brigádnicím, kteří pomáhali 
při kostele -  faře, sečení, plot, úklid hlavně v Liptále....  
Nelze opomenout také nemocniční kaplany pana Jiřího Michuta a Martu 
Koňaříkovou, CPR - paní Janu Kunderovou a Petru Křupalovou, a Světlušky, 
Broučky s paní katechetkou Katarínkou Šenkeříkovou, paní Lenku Neubaerovou, 
P. Jana Rušína SVD, kaplana pro mládež a další…. 
Obě farní rady - PRF+ ERF byly nově zvoleny .                                               PFK 
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KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  
 

Korunka upozorňuje,  
že i několik minut  

lze prožívat nejen rychle,  
ale také hluboce. 

Modlitba korunky „PROHLUBUJE ČAS“ a připomíná nám,  
že ČAS se máme snažit NAPLNIT DOBREM a BOHEM  

a nikoliv se snažit čas ovládnout a zmocnit se jej. 
Zdroj „Apoštol“ 2018 

 
LIDOVÉ MISIE: 25. BŘEZNA - 4. DUBNA 2022 

 
MOTTO:  Pro sebe a své děti chci všechno, i život po smrti 
 

Co jsou lidové misie??? 
 jsou pozvánkou k znovu objevení krásy života s Bohem 
 je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi 
 je to čas věnovaný revizi osobního života 

 

Promluvy při mších svatých budou tematicky laděny pro různé skupiny nebo 
aktuální témata jako odpuštění i odprošení a to přímo na vsetínském hřbitově. 
Bude nabídnuto mnoho prostoru k duchovním rozhovorům  i svaté zpovědi. 
K dispozici nám po celou dobu LM budou tři kněží a dvě řeholnice. Tito také 
nabízí možnost vzájemných společenství a rozhovorů v rodinách – například při 
obědě, kdy není společný program pro ostatní.    

        Každý den bude zaměřen na některou skupinu farníků - na děti, mládež, 
pracující, seniory, nemocné - které je možno navštívit a udělit svátosti. Kněží 
také nabízejí celoživotní svatou zpověď, kdy během duchovního programu třeba 
vyvstane nějaký dávno zapomenutý „problém“, který čeká na vyznání ve svaté 
zpovědi. Dvakrát je plánováno promítání filmu Chatrč, jsou nabízeny misijní 
vstupy do škol, kdy kněz děti seznámí se způsobem života v Hondurasu. Pro 
dospělé bude také přednáška o misiích v Hondurasu, samozřejmostí jsou 
adorace a modlitby, společně projdeme křížovou cestou v Panské zahradě pokud 
to počasí dovolí, a   denně se budeme modlit novénu k sv. Vincenci de Paul, 
který je patronem charity, vězňů, zajatců a nemocnic. 
Pokud chcete prohloubit svůj vztah s Bohem i bližním, využijte tuto 
mimořádnou nabídku v prostředí domova a udělejte si co nejvíce času. Program 
bude dopoledne i odpoledne, všichni se můžete zúčastnit. 
       V Liptále budou misionáři ve středu a v neděle. Bude Vám všem rozdán 
podrobný program. Pokud budete ochotni, můžete také sami pomoct s distribucí 
obálek s programem a letáčkem do všech schránek obyvatel Vsetína. 

PRF + ERF 
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BIBLE - SLOVO ŽIVÉHO BOHA 
 

Papež František ustanovil „neděli Božího slova“, aby křesťanské rodiny byly 
povzbuzeny k duchovní četbě Bible a tak k důvěrné znalosti Božího slova, aby 
byli rodiče schopni (srov. Dt 6,6) - vést děti k poznání Pánova slova v celé jeho 
kráse, v celé jeho duchovní síle. Abychom rádi otevírali posvátnou knihu a čerpali 
z ní nedocenitelné plody moudrosti, naděje a života. 
„Bible byla sepsána Božím lidem a pro Boží lid - z vnuknutí Ducha Svatého. Jen 
ve společenství Božího lidu můžeme skutečně proniknout také my k jádru 
pravdy, kterou nám Bůh chce sdělit,“ řekl sv. Jeroným. 

Písmo svaté napomáhá poznat Krista.  
Neznalost Písma znamená totiž neznalost Krista. 

Svatý Jeroným nás dále učí, že musíme studovat nejen evangelia a nauku 
apoštolů, která se nachází ve Skutcích apoštolů a v listech, ale celý Starý zákon je 

nezbytný k tomu, abychom pronikli do pravdy o 
Kristu a do bohatství, které on představuje. 
Dosvědčují to samotná evangelia: vyprávějí o 
Ježíšovi jako o učiteli, který odkazuje na Mojžíše, 
proroky a žalmy (srov. Lk 4,16–21; 24,27.44–47), 
když vysvětluje tajemství své osoby. Rovněž 
Petrovo a Pavlovo kázání ve Skutcích apoštolů je 
příznačně zakotveno ve spisech Starého zákona; bez 

nich nelze plně pochopit postavu Božího Syna, Mesiáše a Spasitele. Starý zákon 
nelze považovat za velkou sbírku citátů, které dokazují naplnění proroctví v 
osobě Ježíše z Nazareta; naopak platí zásada, že pouze ve světle starozákonních 
„postav“ lze plně porozumět tajemství Krista, které se dovršilo jeho smrtí a 
zmrtvýchvstáním. Je proto nezbytné znovu objevovat neodmyslitelný přínos 
Starého zákona, který se musí číst a přijímat jako vzácný pokrm (srov. Ez 3,1-11; 
Zj 10,8–11).30 

Vášnivá Jeronýmova láska k Písmu svatému je prostoupena poslušností. 
Především vůči Bohu, který se vydává ve slovech, jimž musíme s úctou 
naslouchat; následně také vůči těm, kteří v církvi představují živou výkladovou 
tradici zjevené zvěsti. 
Nedojde-li k porozumění tomu, co Duchem vedení autoři sepsali, zůstane Boží 
slovo bez účinku (srov. Mt 13,19) a nemůže vytrysknout láska k Bohu. Ne všechna 
místa v Bibli jsou vždy bezprostředně přístupná. Jak čteme u Izaiáše (29,11), 
posvátná kniha se jeví jako „zapečetěná“, tedy hermeticky uzavřená pro výklad, i 
těm, kteří umí „číst“, tedy těm, kteří mají dostatečné intelektuální vzdělání. Proto 
je nutné, aby zasáhl kompetentní svědek, který přinese osvobozující klíč, klíč 
Krista, Pána, který jako jediný je schopen rozlomit pečeť a knihu otevřít (srov. Zj 
5,1–10) a zjevit tak podivuhodné obdarování milostí (srov. Lk 4,17–21). 

Zdroj: sv-jeronym-scripturae-sacrae-affectu-cz.pdf 
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PRIORITY 2022 
 

KOSTEL + FARA Vsetín 
Zprovoznit zvony a opravit fasádu malé bašty - barvu máme. 

Oprava SOCIÁLEK je provázaná s opravou TOPENÍ, pracuje se na PD. 
Stav finančních prostředků: pokl: 0 Kč;  

Bú u ERA bank: 994 609,76 CZK 
Zůstatek z roku 2021 na účtu: 659.297,77 Kč 

letošní zůstatek (z letošních příjmů a výdajů) 236.860,99 CZK 
CELKOVÝ ZŮSTATEK NA ÚČTU k 31. 12. 2021  994 609,76 CZK 

Z toho dar z roku 2016 - 333.333,33CZK na nové topení!!!! 
 

DUCHOVNÍ PRIORITY 2022 
Vsetín 

Synodální proces 
ROK rodiny, Lidové misie v 
termínu 25. 3. - 3. 4. 2022 

Z řad laiků hledáme, ty kdo by se 
věnovali mladým, hledáme nové 

ministranty…  

          

                                                  KOSTEL -  FARA Liptál 
Stav finančních prostředků: pokl: 0;  
Bú u ERA bank: 1 688 535,28 CZK 

Oprava HODIN - ELEKTROINSTALACE KOSTEL  
 

DUCHOVNÍ PRIORITY 2022 
HODY -  25. září 2022 

Květnová a zářijová duchovní obnova s P. Václavem Grohem 
 

 
 
 

FARNÍ KRONIKY 2022 
 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Amálie Matošková, roz. Gajdošová, 92 let, † 22. 12. 2021 (Vsetín) 

Emilia Kysučanová, roz. Marikovičová, 80 let, † 25. 12. 2021 (Vsetín) 
Miloš Skalský, 74 let, † 15. 1. 2022 (Vsetín) 

 
 
 

Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál. 
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky do únorových - postních FALI posílejte do 8. února 2022 

na adresu favsetin@ado.cz . Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5 Kč. www.farnostvsetin.webnode.cz 


