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VVÝÝZZVVAA  PPAAPPEEŽŽEE  KK  PPOOSSTTUU  ZZAA  MMÍÍRR  NNAA  UUKKRRAAJJIINNĚĚ  
  
               „Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní 
Ukrajině“, vyznal papež v závěru generální audience 23. února 2022 „Navzdory 
diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější 
scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, 
neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy. 

Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce 
zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem 
všech, a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele. 
Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by 
vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a 
diskreditoval mezinárodní právo. 

A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš 
nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi -
modlitbou a postem.  

Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března 2022, Popeleční středy, 
učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den 
intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna míru chrání svět před 
válečným šílenstvím“. 

František 
 

2244..  ÚÚNNOORRAA  ––  VVAATTIICCAANN  NNEEWWSS  --  UUKKRRAAJJIINNAA  
Jsou tací, kteří tomu nevěřili. Válka v Evropě ve třetím tisíciletí: 

nepravděpodobné, téměř nemožné. Nyní je již mnoho mrtvých. Panují obavy z 
krveprolití. Obyčejné nevinné, bezbranné oběti, které by rády žily v míru s 
ostatními, se všemi, i když mají jinou vlajku. Mocní se nestarají o slabé, za které 
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nesou odpovědnost. Kolem nás je mnoho cynických Herodů. Vraždění nevinných 
se nezastavilo. Po utrpení způsobeném pandemií přichází smutek z konfliktu, o 
němž nevíme, jak se může zvrhnout. 
Někteří upozorňují na riziko třetí světové války. Stále věříme, že se to nestane. 
Stále si myslíme, že lidstvo nebude tak hloupé, aby do toho znovu upadlo. Protože 
válka je šílenství, je nesmyslná. Je ďábelská. A ďábel chce ničit život, chce ničit 
svět. Dnes má dostatek smrtících zbraní, aby dosáhl svého cíle. Neberme světový 
mír jako samozřejmost. 
Papež František plný úzkosti a obav vyzývá k modlitbě a postu za mír. Slabost 
modlitby proti síle zbraní. Kdo tomu bude chtít věřit? Kdo by se postavil 
pokornou askezí půstu proti síle děl? Modlitba nás spojuje s Otcem a činí nás 
bratry, půst nám něco bere, abychom se o to podělili s druhými: i když je ten 
druhý nepřítel. 
Modlitba je skutečnou revolucí, která mění svět, protože mění srdce. Proti válkám 
máme málo prostředků, protože je ďábel podněcuje nenávistí, lstivostí a zlobou, 
aniž by za ně převzal odpovědnost. Ježíš říká: "Tento druh démonů nelze vyhnat 
jinak než modlitbou." 

Sergio Centofanti – Vatican News 
 

PPRROOHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  ČČBBKK  KK  SSIITTUUAACCII  NNAA  UUKKRRAAJJIINNĚĚ 
 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a 
vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.  

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách 
mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu 
s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené 
v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která 
bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině.  
Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární 
pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i 
těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, 

aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.  
Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící 
nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.  
Praha, 24. února 2022                                                                          Mons. Jan Graubner 

předseda České biskupské konference 
 

POZVÁNKY NA BŘEZEN 2022 
 

VSETÍN - LIPTÁL - středa 2. březen 2022 - POPELEČNÍ STŘEDA, den přísného 
postu - začíná DOBA SVATOPOSTNÍ, vede k vnitřní duchovní obnově, vybízí 
nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování 
hříchů. Svoji hříšnost křesťan léčí postem, modlitbou a štědrostí. Nevyhledává 
hlučné zábavy a ohled na postní dobu má brát i ten, kdo v tento čas uzavírá 
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sňatek. POPELEC - SVÁTOSTINA, se bude udělovat na Popeleční středu, 
bohoslužby v 7:00; 10:00 kaple a 18:00. Liptál - 17:00. Sbírka, kterou vykonáme 
během popeleční středy, bude na pomoc SEVEROČESKÉMU POHRANIČÍ. 
K tradičním pobožnostem svatého postu patří KŘÍŽOVÁ CESTA. Papež nás 
vybízí, abychom rozjímali - kontemplovali tvář trpícího Krista. Křížové cesty 
budou ve středu a v pátek (pro děti) v 17:30, v pondělí v 15:30 v kapli sv. Růženy. 
V neděli v 17:00, kdy budeme prosit za konkrétní úmysly.     
 

VSETÍN - na 1. PÁTEK 4. března 2022 bude od 8:00 výstav NSO, v 15:00 Korunka 
a 17:30 Křížová cesta, 17:45 sv. požehnání 18:00 mše sv. pro děti a v 9:00 - 11:00, 
17:00 - 17:45 sv. smíření.                                   
 

VSETÍN - na 1. SOBOTU 5. března 2022 bude od 6:00 společná modlitba 
radostného, bolestného a slavného růžence, 7:00 mše svatá a zasvěcení rodin a 
světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  
 

VSETÍN - úterý 8. března 2022 v 8:00 setkání u sochy Immaculaty na Horním 
Městě s MODLITBOU ZA ČESKÝ NÁROD a MĚSTO.                                    
 

VSETÍN -  neděle 13. března 2022 -  FATIMSKÝ DEN v  6:30 modlitba 
sv. růžence, 7:00 mše svatá a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, 
8:00 informace z Fatimy ČR a snídaně v klubovně. 
 

VSETÍN - LIPTÁL  sobota 19. března 2022 - SLAVNOST SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY MARIE, mše svaté v 7:00, 10:00, 16:00 kaple a 18:00 farní 
kostel. Liptál 17:00 (sbírkou pamatujeme na návrat migrantů do rodných zemí). 
 
 

VSETÍN - LIPTÁL  pátek 25. března 2022 -  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, 
DEN MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU A ZA NENAROZENÉ 
DĚTI - ZAČÁTEK LIDOVÝCH MISIÍ, mše svaté Vsetín v 7:00, 10:00 a 18:00. 
Liptál 17:00. (Sbírkou pamatujeme na Hnutí pro život - ochranu nenarozených.) -  
24 HODIN PRO PÁNA 2022. 
 

PASTÝŘSKÝ LIST PRO DOBU POSTNÍ 2022 
 

 Sestry a bratři, 
vstoupili jsme do doby postní, která nás má připravit na 
Velikonoce, na svátky Vykoupení. Nežijeme v lehké době. 
Bojujeme s pandemií, s inflací i drahými energiemi 
a spoustou dalších problémů. Roste mezinárodní napětí 
a bojíme se o mír. Svět rozbitý na spousty představ 
a osobních priorit je v pokušení se hádat a bojovat. 
Vybudování něčeho pozitivního však nelze dosáhnout 
štěpením a nesmiřitelným bojem, ale jen spoluprací. 
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Počítačová kultura nás svádí k vytváření uzavřených skupin a k nesmiřitelným 
postojům k těm, kteří vidí věci jinak. Všichni jsou specialisty na všechno a 
nepřekonatelné hranice procházejí i některými rodinami. 
Spory kolem covidu a očkování jsou jen malou ukázkou daleko hlubších 
problémů společnosti, jakými je například chápání pravdy, o níž si někteří myslí, 
že ji vlastní, či dokonce, že ji mohou vytvořit a prosadit mocí své vlastní autority 
či taktiky. Zatímco pravdu můžeme jen pokorně hledat. A nejlepší cestou k jejímu 
nalezení je, když ji hledáme společně. 
 Před léty se uznával jen rozum, a co „nebylo vědecké“, se posílalo do říše 
pohádek, jako i celé náboženství. Dnes jsme svědky opačného extrému. 
Rozhodující je subjektivní pocit. A to dokonce i u některých vědců. A protože 
každý cítí věci jinak, hledá se těžko shoda. Abychom se pak nehádali příliš, 
necháme si každý pravdu svou a všechno prohlásíme za relativní, ovšem kromě 
absolutního tvrzení, že všechno je relativní. 
 Co je dobro a co zlo, si rozhoduje každý sám, když už vlastní já povýšil na 
místo neomylného boha. A protože nejvyšší může být z logiky věci vždy jenom 
jeden, stávají se všichni ostatní konkurenty či protivníky. Pak chybí přátelé či 
spolupracovníci. Váznou vztahy. Protože láska či důvěra jsou vztahy, řadí se mezi 
nedostatkové zboží taky. Bez lásky chybí štěstí. Bez důvěry nefunguje nic. 
Základem víry je taky vztah. Obsah víry musí být nesen živým vztahem, který 
dává obsahu život. Bez vztahu je obsah mrtvý. Žijeme v době obrovské krize 
vztahů, která je plodem individualismu. Užíváme komunikační prostředky jako 
nikdy dřív, ale komunikujeme ve svých bublinách a ztrácíme schopnost vytvářet 
trvalé vztahy. Nejvíce je to vidět na stabilitě a atmosféře rodin. Lidé neschopní 
pravdivého a trvalého vztahu mají pochopitelně problém věřit. Proto i v našich 
farnostech ubývá věřících. 
 To není zklamané naříkání, ale obraz světa, který potřebuje přijmout 
vykoupení. Pán Ježíš naši situaci zná, a protože mu na nás záleží, bere všechnu 
tuto bídu na sebe a nechává se za nás přibít na kříž jako dlužní úpis. Od nás, kteří 
jsme přijali dar vykoupení už ve křtu, žádá, abychom byli svědky naděje, kterou 
přináší vykoupení. To ovšem vyžaduje, abychom žili jako lidé, kteří už jsou 
vykoupeni. Protože to dostatečně neumíme, využijme tyto dny postu k horlivému 
učení se v Kristově škole a udělejme z postní doby intenzivní kurz života 
vykoupených. 
 Vykoupený se především raduje z vykoupení tak, že ani každodenní 
problémy mu nemohou radost úplně pokazit. Uprostřed všech nejistot má jistotu, 
že Bůh jej miluje. Žádný problém a žádné trápení nemohou být tak silné, aby mu 
vzaly všechnu naději. Čím hlubší prožívá smutek, tím víc spoléhá na svého 
Vykupitele. Čím větší je soustředění na Spasitele, tím větší je osvobození 
od vlastního já. Čím větší je důvěra v Boha, tím rychleji padají mezilidské hradby 
a roste ochota přijmout Boží myšlení, požadavky a zásady, které Bible shrnuje 
do jediného přikázání lásky. Tam, kde vládne Boží láska, přichází zázrak 
uzdravení jednotlivců i společnosti, protože ten, kdo se raduje z odpuštění 
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od Boha, odpouští velkoryse těm, kdo se provinili proti němu. Ten, kdo vidí, jak 
mu Bůh pomáhá, pomáhá potřebným okolo sebe. Kdo se modlí s důvěrou, že mu 
Bůh naslouchá, naslouchá těm, kteří mluví k němu. Ten, kdo se raduje z pokladu 
víry, se snaží k němu přivést druhé, takže každý šťastný křesťan se stává 
misionářem. Vykoupený prostě ví, že nepatří sám sobě, ale Kristu, který si ho 
koupil za cenu vlastní smrti, a je klidný, protože Kristus se umí postarat o to, co 
mu patří. 
 Přiznejme si, že jsme začátečníci a potřebujeme školu evangelia. Dejme si jen 
dva úkoly:  
Ráno se rozhodněme prožít den jako Kristovi vykoupení a poprosme o Boží 
pomoc.  
Večer spočítejme situace, kdy se nám to povedlo, případně promysleme situaci, 
kterou jsme dnes nezvládli, abychom další den mohli znovu začít.  
Kurz bude úspěšnější, když o své zkušenosti budeme často s někým mluvit, třeba 
v rodině či mezi přáteli nebo na setkání sněmovního kroužku. 
Děkuji každému, kdo do postní školy vstoupí, zvláště těm, kteří v minulých 
týdnech udělali zkušenost sněmovních kroužků a mají chuť společně pokračovat 
ve svatopostní škole. Přesvědčivý život vykoupených a zkušenosti uzdravení Boží 
láskou časem vtáhnou další lidi. Ukáže se, že jde o nejlepší cestu k překonání 
smrtící fragmentace společnosti a beznaděje pramenící ze ztráty důvěry. 
Těším se na příchod velikonoční radosti, kterou dá Bůh světu skrze ty, na nichž 
je vidět, že jsou vykoupeni, a každému z Vás ze srdce žehnám                

arcibiskup Jan 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
 

               K tradičním pobožnostem svatého postu patří KŘÍŽOVÁ CESTA. 
Papež nás vybízí, abychom rozjímali - kontemplovali tvář trpícího Krista. 
Křížové cesty budou ve středu a v pátek (pro děti) v  17:30, v pondělí v 15:30 
v kapli sv. Růženy. V neděli v 17:15, kdy budeme prosit za konkrétní úmysly.    
                                                                                                                       
 

Kdy? Za koho? Kdo? Kdy? Kdo? 

1. neděle 6. 3. Za UKRAJINU  zástupci farnosti  Pátek 4. 3. 4. + 5. třída 
2. neděle 13. 3. Za kněze kněží Pátek 11. 3. 6. + 7. třída 
3. neděle 20. 3. Za nemocné  nem. kaplanka  Pátek 18. 3. ministranti  
4. neděle 27. 3. Za rodiny rodiny Pátek 25. 3. schola 
5. neděle 3. 4. Za mládež Bývalí biřmovanci Pátek 1. 4. 8. + 9. třída 
Květná neděle Za farnost PRF†ERF†LRF Pátek 8. 4. 1. + 2. třída 
Velký pátek Za MĚSTO 21:00 Zveme Vás všechny 
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POSELSTVÍ PRESIDENTA ACH OLOMOUC 

                 Sestry a bratři, 
opět společně vstupujeme do postní doby. K čemu nám má sloužit? Především  
k tomu, abychom si více uvědomili duchovní podstatu vlastní existence na tomto 
světě a také k tomu, abychom se zamysleli nad hodnotami, na kterých skutečně 
záleží. Půst není o hladovění, sebezápor není o sebetrýznění, v modlitbě nemáme 
zažívat strach a smutek. Ale je správné zamyslet se nad tím, jak se máme dobře  
a jestli mají stejné možnosti lidé kolem nás. A to je také nosná myšlenka Postní 
almužny – odepřít si něco příjemného, co nutně k životu nepotřebujeme nebo 
nějaké peníze ušetřit jen tím, že budeme odpovědní a střídmí. 
Je to věc Vaší volby. Možností je mnoho. Vedle nich bych tip pro Vás na tuto 
postní dobu přece jen měl. Jednou z oblastí, kde se v celé společnosti nejvíce 
plýtvá, jsou potraviny. Bez jídla se neobejdeme, ale ... ? 
Odhadem se až třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo 
znehodnotí. Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři 
miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného 
jídla za rok. Více než polovinu vyhodí domácnosti, 30 % se vyhodí při výrobě  
a zpracování, 12 % ve stravování a 5 % vyplýtvají velkoobchody a maloobchody. 
Co kdybychom na letošní výzvu k postu a k postní almužně odpověděli tím, že 
budeme mít lepší přehled o tom, co všechno máme v ledničce, více zvažovat,  
co nakoupíme, rozlišovat sdělení „minimální trvanlivost a spotřebujte do…“  
a odhadem ušetřené peníze dali do pokladničky? 
Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, 
prosím, vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je 
někdo v nouzi.  

Pomoci v těžké životní situaci může i Postní almužna. Nabídněte, prosím, 
postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. 

 

Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 
                                                                              

 

INICIATIVA 24 HODIN PRO PÁNA 2022 
 

               Podle výzvy papeže Františka se i letos uskuteční iniciativa s názvem 
24 HODIN PRO PÁNA, která se koná 25. března 2022 v pátek před 4. nedělí 
postní. Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. U nás bude 
od páteční ranní mše svaté 7:00, dále bude možnost přijetí svátosti smíření a také 
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vystavena Nejsvětější svátost k adoraci s prosbou za obrácení hříšníků, na smír za 
hříchy zasvěcených osob a hříchy naše, nemocné a konec pandemie COVID19 a za 
mír ve východní EVROPĚ a UKRAJINĚ. Smyslem iniciativy je poukázat na 
význam svátosti smíření a využít postní dobu jako nejvhodnější období pro 
evangelizaci ve světle této svátosti i v této vážné době. 
      Po celém světě budou každoročně v noci před 4. postní nedělí otevřeny některé 
kostely, jež nabídnou možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem.  
Církev podle papeže Františka musí být především domem milosrdenství, kde 
může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění - Papežská rada pro novou 
evangelizaci, která je pověřena organizací celosvětové akce 24 hodin pro Pána. 
 

KRIZE V ŽIVOTĚ SV. VINCENTA DE PAUL 
 

„Kdyby mi někdo řekl v roce 1617, že to skončí založením dvou společností, vysmál 
bych se mu“. Toto jsou slova sv. Vincenta (už jako starého muže), když zpětně 
hodnotil svůj život a vnímal, že to co se stalo skrze něho, byl zásah Boží 
prozřetelnosti. V minulem článku jsem přiblížil jak začátkem roku 1617 jedna 
celoživotní zpověď a následné kázání na toto téma, vychýlilo směrování sv. 
Vincenta a přivedlo ho ke konání lidových misií a založení Misijní společnosti. 
V uvedeném roce se stala ještě jedna událost, která nebyla o nic menší. Událost, 
která jako by dodala druhou ruku pro duchovní profil tohoto muže.  
 Po zkušenosti ve Folleville sám Vincent cítil, že Bůh ho volá jiným směrem. 
Proto odešel z domu de Gondi a stal se farářem v jedné vesnici v Chatillon – les – 
Dombes (Šatijon le Domb). Jednou v neděli přede mší svatou ho upozornili, že za 
vesnicí bydlí rodina, moc chudá rodina, která celá onemocněla. Hrozilo, že všichni 
umřou hlady. Vincent o tom promluvil na kázání a stala se zvláštní věc. Podvečer 
šel navštívit nemocnou rodinu a ke svému překvapení potkával lidi, kteří se od 
této rodiny právě vraceli. Po vstupu do domu uviděl veliké množství jídla, které 
jim farníci přinesli. A tehdy Vincent řekl jednu větu, která vešla do historie 
vincentinské spirituality: „Tady je jedno veliké dílo, ale bez organizace.“ Co z toho, že 
mají dnes hromadu jídla, když za pár dnů na tom budou stejně. Za několik dní 
svolal své farníky a domluvili se, že založí Spolek křesťanské lásky, který bude 
pomáhat nemocným a chudým.  
 Spolky křesťanské lásky se rozšířily po celé Francii, stala se z toho v této 
době dokonce jakási móda. Bohaté kněžny a šlechtičny vstupovaly do těchto 
spolků, sami nosily polévku chudým lidem a staraly se o nemocné. Byl to zázrak 
Vincentovy doby. Časem mnohé z nich polevily ve své horlivosti a namísto sebe 
začaly posílat k chudým lidem své služebné, které však tuto charitativní činnost 
vykonávaly jenom z povinnosti. Začátkem roku 1630 na misiích ve vesnici 
Suresnes (Suren) Vincenc potkal jednu mladou venkovanku Margitu Naseau 
(Nazó). Byla to pasačka krav. Koupila si slabikář, aby tak mohla učit děti číst a 
psát, aby věděly alespoň něco. Když slyšela od Vincenta o Spolku křesťanské 
lásky, rozhodla se odejít do Paříže a tam obětovat svůj život službě 
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nejopuštěnějším. Díky ní Vincent pochopil, že to, co je těžké pro bohaté dámy, 
není až tak náročné pro chudé venkovanky, které jsou zvyklé na tvrdou práci. Ona 
byla první Dcerou křesťanské lásky, což byla kongregace, kterou založil Vincent, 
aby zmírnil bídu ve světě. Margita se během své služby nakazila, onemocněla a 
zemřela. Její příklad podnítil i jiné dívky, aby konaly podobně.  
 Protože náš Pán, Ježíš, se nás na konci světa nebude ptát, jestli jsme byli 
každý den v kostele, ale položí nám otázku, jestli jsme Ho rozpoznali v bratřích 
a sestrách a posloužili Mu v nich (porov. Mt 25, 40).  
 Drazí farníci, Vincent se stal otcem chudých, ale sám by to nedokázal. 
Ukázal nám, že ke správnému životu potřebujeme dvě ruce a obě jsou důležité. 
Tou jednou rukou je náš duchovní život, který pokud není v pořádku, tak jsme 
jako paralyzovaní a tou druhou jsou konkrétní skutky lásky učiněné z lásky ke 
Kristu. Pracujte tedy na tom, aby Váš duchovní život měl obě ruce.  

P. Ján Jakubovič CM 
                                                                                                

POSTNÍ CESTIČKA PRO DĚTI 
 

Učíme se odmítat pokušení - postavme zeď proti zlu. 

Každý den postu můžeš „postavit“ jeden kámen zdi. Vybarvi kámen patřičnou 
barvou (nebo i více barvami), pokud zvládneš některý z úkolů: 

 Den bez sladkostí     oranžová barva 
 Modlitba alespoň 10 minut navíc   žlutá barva 
 Pomoc rodičům, kamarádům    modrá barva 
 Účast na mši svaté     červená barva 
 Udělat někomu radost    zelená barva 
 Odřeknutí si televize a počítače  fialová barva  

Obrázek k aktivitě bude předáván o prvním pátku nebo si jej děti mohou 
kdykoli během postní doby vyzvednout v sakristii. 

                                                                                               Prf 
 

MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ 
 

              Termín oslavy Světového dne mládeže se už 
podruhé přesouvá ze soboty před Květnou nedělí na 
sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, která pro rok 
2022 připadá na 20. listopad. V důsledku toho se 

přesouvá také týden modliteb za mládež na 13. - 20. 11. 2022, který předchází 
Světovému dni mládeže. Ten příští bude v LISABONU od 1. - 6. srpna 2023. U nás 
bude předcházet odložené Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. - 
14. srpna 2022. Milí mladí, my kněží P. František a P. Lev a naše milá animátorka 
Patra Jakubkovičová Vás srdečně zveme na tyto stěžejní akce. Rádi bychom začali 
na podzim přípravu na svátost biřmování, udílenou na podzim roku 2023. 

https://celostatnisetkanimladeze.cz/ 
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PROGRAM LIDOVÝCH MISIÍ NA VSETÍNĚ 
               

 Vincentinské lidové misie Vsetín 25. 3. - 3. 4. 2022 
 

Co jsou lidové misie? 
 jsou pozvánkou k znovuobjevení krásy života s Bohem, 
 je to čas k pohloubení důvěry mezi lidmi 
 je to čas věnovaný revizi osobního života 

 

PROGRAM

Pátek 25. 3. - Den otevření misií 
18:00 mše svatá - kostel Vsetín 

vnesení misijního kříže do kostela 
přivítání misionářů 
symbolické odevzdání farnosti 
přinesení relikvie sv. Vincenta 
de Paul 
téma promluvy: Slovo se stalo tělem 

19:00 začátek novény k sv. Vincenci 
 de Paul 
20:00 adorace a požehnání * 
20:15 film Chatrč - fara 

Sobota 26. 3. 2022 
  6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín - téma 
promluvy: Čemu nás učí Loretánské 
litanie? 
14:30 program pro děti  
15:30 mše svatá pro děti - kostel Vsetín 
16:30 „Povolání k manželství I.“ 

přednáška, kostel – Vsetín pro 
manžele, snoubence a mládež od 15 let  

18:30 večer chval se skupinou Adorare 
 z Valašských Klobouků - kostel  
20:00 adorace a požehnání 

Neděle 27. 3. 2022 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 
  8:00 misijní promluva pro ženy 
  8:15 mše svatá - kostel Liptál 
  8:00 misijní promluva pro všechny - 
 kostel Liptál 
  9:20 novéna k sv. Vincenci de Paul 

  9:30 mše svatá - kostel Vsetín 
10:30 - 11:30 misijní promluva pro muže  
14:30 - 15:30 setkání starších ministrantů 
  - fara 
18:00 mše svatá - kostel Vsetín 
19:00 film Chatrč - pastorační centrum 
20:00 adorace a požehnání* 

téma nedělních promluv: „Hřích - 
aspekt, který ničí lásku“ 

Pondělí 28. 3. 2022 
  6:30 zpověď i během mše 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Co je to nebe?“ 
mše obětovaná za vaše zemřelé 
(přineste si fotku toho, za koho chcete 
mši sv. obětovat) 

  9:30 návštěva nemocných** 
15:30 mše sv. pro děti - kostel Vsetín 
16:15 program pro děti - fara 
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme - 
 hřbitov Vsetín 
18:00 - 20:00 sv. zpověď  
17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 
18:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Může mě má smrt 
obohatit?“ 
mše sv. obětovaná za vaše zemřelé 
(přineste si fotku toho, za koho chcete 
mši sv. obětovat) 

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac 
 - přednáška, kostel Vsetín 
20:00 adorace a požehnání* 



 
- 11 -

 

Úterý 29. 3. 2022 
  6:30 sv. zpověď i během mše 
  7:00 mše sv. s udělováním svátosti 
 nemocných - kostel Vsetín 

 téma promluvy: „Stáří - čas  
 na svědectví“ 

  8:00 společná snídaně se seniory 
  (až 200 seniorů do pastoračního centra) 
Nabízíme možnost dopravy tam i 
zpět! 
  9:30 návštěva nemocných** 
Náboženství 3. třída v 16 hodin. 
14:00 - 16:00 Pojď si popovídat 

možnost rozhovoru s misionářem 
(Masarykova veřejná knihovna) 

15:30 mše svatá pro děti 
po mši svaté - program pro děti 

17:30 - 20:00 svatá zpověď 
17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 
18:00 mše sv. s udělováním svátosti 
 nemocných - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Proč trpím?“ 
19:00 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista 

přednáška z knihy „Křesťanská 
apologetika do kapsy“ 

20:00 adorace a požehnání* 

Středa 30. 3. 2022 
  6:30 sv. zpověď i během mše 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Jak milovat 
Boha?“ 

  9:30 návštěva nemocných** 
14:30 náboženství 
15:30 Dětská mše svatá 
16:00 svatá zpověď i během mše - 
kostel Liptál 
17:00 mše svatá - kostel Liptál 

téma promluvy: „Čerpám sílu od 
Ježíše“ 

18:00 Zjevení Panny Marie na rue de 
Bac - přednáška, kostel Liptál 
17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 

 

18:00 mše svatá - kostel Vsetín 
téma promluvy: Nač je nám 
církev?“ 

19:00 - 21:00 Nikodémova noc - noční 
pozvání k duchovnímu rozhovoru 
nebo ke sv. zpovědi 

Nikodémova noc začne přednáškou 
na téma: „O putování mysli k Bohu“ 

20:00 adorace a požehnání* 

Čtvrtek 31. 3. 2022 
  6:30 sv. zpověď i během mše 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Eucharistie - chléb 
života“ 

  9:30 návštěva nemocných** 
14:00 - 16:00 Pojď si popovídat - 
možnost rozhovoru s misionářem 

(Masarykova veřejná knihovna) 
16:00 náboženství 1. a 2. třída.  
16:45 náboženství 8. a 9. třída 
15:30 mše svatá pro děti - kostel Vsetín 

poté Zjevení Panny Marie na rue de Bac 
program pro děti 

17:30 - 20:00 svatá zpověď - kostel  
  Vsetín 
17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 
18:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Nač je nám církev?“ 
19:00 adorace na způsob Taize ukončená 
 individuálním požehnáním 
20:00 adorace a požehnání* 

Pátek 1. 4. 2022 
  6:30 sv. zpověď i během mše 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Odpouštím, ale 
nezapomenu“ 

  8:00 - 18:00 celodenní adorace 
  9:30 návštěva nemocných** 
17:30 - 20:00 svatá zpověď – kostel Vs 
17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul 
18:00 mše svatá - kostel Vsetín 
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téma promluvy: „Přijmi a daruj 
odpuštění“ 
(přines si zelenou větvičku) 

19:00 křížová cesta za odprošení všech 
 nepravostí v naší farnosti 

 (přines si svíčku) 
 za hezkého počasí bude křížová 
 cesta v Panské zahradě 

20:00 adorace a požehnání* 

Sobota 2. 4. 2022 
  6:30 sv. zpověď i během mše 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Celý tvůj Maria“  
10:00 setkání mladších ministrantů - fara 
 Vsetín 
14:30 společná zpověď pro děti 
15:30 mše svatá pro děti - kostel Vsetín 

po mši vyhodnocení aktivity pro děti - 
lidové misie se sv. Vincentem  

16:00 „Povolání k manželství II.“ - 
 manželství za dveřmi ložnice -fara 
 Vsetín -pro manžele, snoubence 
 a mládež od 15 let  

17:00 - 20:00 svatá zpověď - kostel  
  Vsetín 
16:50 ukončení novény k sv. Vincenci de 
 Paul 
17:00 mše svatá s obnovou manželských 
 slibů - kostel Vsetín 

téma promluvy: „Naplňte nádoby“ 
18:30 přednáška O misii na Hondurasu 
19:30 večer pro mladé  (fara) 
20:00 adorace a požehnání* 

Neděle 3. 4. 2022 
  7:00 mše svatá - kostel Vsetín 
  8:00 svatá zpověď - kostel Liptál   
  8:15 mše svatá - kostel Liptál 
  9:30 mše svatá - kostel Vsetín 

téma promluv: „I já jsem zodpovědný 
za církev“ 
zasvěcení farnosti Panně Marii 

 požehnání misijního kříže 2022 
 odevzdání dekretu o ukončení misií  

po mši svaté agapé u kostela Vsetín

 Zvonění zvonů (pokud již budou v provozu) 
*Každý večer ve 20:00 jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci), 
abychom společně prosili za naši farnost. Po skončení večerní modlitby budeme dávat 
eucharistické požehnání pro celou farnost. 
** Od pondělí do pátku od 9:30 - 16:00 budou nemocné a imobilní lidi navštěvovat řádové 
sestry v jejich domácnostech. Poté je navštíví misionáři, aby jim posloužili svatou zpovědí 
a udělili pomazání nemocných. 
 
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky: P. Ján: 604 296 423. 
www.misievefarnosti.cz                                          nebo napsat na favsetin@ado.cz 
 

NA POMOC POHRANIČÍ - Z DOPISU ZE SRBSKÉ KAMENICE 

Otče Františku, drazí farníci, 
zdravím Vás srdečně z litoměřické diecéze, v čase nepokojném, v čase, který nás 
nenechává klidnými. Ze srdce Vám děkuji za letošní další finanční dar na obnovu 
kostelů, které mám ve správě a v opravě. Opět jsem se s poděkováním pozdržel, 
je to taková moje bolest, že vyslovuji díky s prodlevou. Důvodem je ale také 
skutečnost, že v letošním roce nabraly opravy kostelů a farních budov prodlevu, 
vše je tak nějak jiné, než bylo dříve. Přesto v současné chvíli máme plné ruce 
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práce a buduje se na více stavbách. Mám obavu, že některé stavby nedokončíme 
ani do konce roku, jak bylo v plánu. Opravdu s radostí bych Vás rád pozval na 
slavnostní posvěcení kostela ve Verneřicích, kde nyní potřebuji nejvíce financí, ale 
ještě prosím o trpělivost. Snažím se, co mohu, ale v příštím roce ještě svěcení 
kostela neproběhne. 
              V září se přistěhoval do Rumburka kněz, který pochází z vašeho města,  
P. František Ptáček. Hned od začátku si získal moji oblibu. Znám z minulosti tři 
jeho sourozence, ale Františka jsem osobně nikdy neviděl. Skoro mám pokušení 
napsat, že je ho tu škoda, protože na Valašsku byste si jej vážili daleko více. Přeji 
mu, aby svým milým přístupem získal v našem kraji mnoho srdcí. Občas také 
vypomáhá v našich farnostech a jsem mu za to vděčný. 
Milí přátelé, rád bych Vám poděkoval jednou osobně za vaši pozornost a 

pochopení, se kterými mně pomáháte. Pán Bůh Vám odplat' vaše skutky lásky. 

Váš v Kristu  
                    Marcel Hrubý, správce  farností s sídlem v Srbské Kamenici 

V Srbské Kamenici, sv. Klementa I. dne 23. 11. 2021 
 
Pokud budete chtít podpořit toto Boží dílo, můžete svým darem o Popeleční 
středě příští týden a pak ještě do neděle do skleněné pokladničky - za lavicemi 
Díky, pf     
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KOSTEL - FARA VSETÍN 

              

Milí farníci,  
snad čas různých omezení je za námi a tak už budeme moci naplno prožívat 

svůj křesťanský život. Dík za synodální proces těm, kdo se zapojili. Teď nás čeká 
vrchol tohoto roku - Svaté misie. Přesně za měsíc. Moc vás všechny prosím, 
udělejte si čas. P. Ján Jakubovič se vrátil z misijní cesty z Hondurasu. Dovezl 
programy a pozvánky, které bude třeba vložit do všech schránek a tak pozvat 
všechny, kdo budou chtít na tuto duchovní obnovu. Ještě těsně před misiemi 
v neděli 20. března 2022 přijede P. Alojz Šeliga s poslední pozvánkou - uvedením 
do misií. Pak oslavíme Velikonoce - věřím, že podobně jako v letech před 
pandemií. Pak nás čeká mariánský měsíc a 1. svaté přijímání. Moc prosím rodiny 
dětí prvokomunikantů, aby nezanedbávaly páteční přípravu na setkání 
s milosrdným Ježíšem ve Svátosti smíření a živým ve Svátosti nejsvětější. V červnu 
vyvrcholí Rok Rodiny. Doufám, že se konečně rozezní naše nové zvony…  

Co se týká věcí stavebních, je to revitalizace sociálek. Hledal jsem v kronice, 
a nikde nic… V kterém roce byly stávající vybudovány? Je škoda, že když někdo 
z předchůdců vybudoval sociálky v 1. NP a v suterénu (kde je vše ještě ze železa), 
že neopravil právě i ty veřejné… Tak snad se co nejdřív, nejpozději do misií 



 
- 15 -

dočkáte! Pořád se někteří ptáte na zašpiněné zdi - kdy se kostel znovu vymaluje. 
Chtěli bychom znovu dát kostelu znovu trošku historický ráz. Už tady stojí od 
posvěcení základního kamene 333 let. A pak je prvořadně důležité odstranit 
příčinu toho, proč po tak krátké době po výmalbě (někdy v letech 2002 - 2006) je 
kostel tak zašlý, že je nutno malovat znovu. Prvotní příčina jsou akumulační 
kamna, která z pod lavic, kde je navážka suti, nasávají prach, který se následně 
„přepálí“ a pak téměř jako saze vhání do kostela, kde se usazuje na zdech. 
„Akumulačky“ dosluhují a nastala doba, tyto nahradit jiným typem vytápění, 
které by nešpinilo stěny. Proto bylo navrženo topení podlahové. V současné době 
probíhá příprava na realizaci tohoto návrhu, panem architektem Ing. Vítem 

Kolmačkou ze Zlína. 
Samozřejmě to, nač jsme konali v poslední 

době sbírky, byla rekonstrukce sociálek při kostele, 
která je zahájena a v současné době jsou v základu 
hotovy práce zednické, probíhají instalatérské a 
elektrikářské.         
Z tohoto důvodu Vás prosíme o pochopení, 
využívejte toaletu v pastoračním domě, který 
kostelníci denně přede mší svatou otevírají a potom 
zase zamykají. Za tuto jejich službu navíc jsme jim 
vděčni.  
Jakmile dojde k instalaci sanitárního vybavení, 
budeme prosit ženy o generální úklid. Co se týče 
dalších prací v interiéru, začnou po vydání 
závazných stanovisek NPÚ a Stavebního úřadu.  

                              Váš PFK 
                                                                                                                

DEN VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ 
 

Utvořme dne 28. února 2022 společně světelný řetěz 
osvětlením významných budov v České republice(náš kostel).  

PROČ? Vzácných onemocnění je velké množství (více 
jak 6.000), celkově se týká přibližně 5% populace. V České 

republice jde tedy cca o 500 000 lidí. Chceme touto aktivitou upozornit na 
problematiku v péči a léčbě lidí se vzácným onemocněním.  

Jako vzácná označujeme ta onemocnění, která se vyskytují u méně než 
pěti lidí z 10 tisíc. Jedná se o velice různorodou skupinu chorob, převážně 
dědičných, postihujících mnohé orgánové systémy. Mají významný dopad na 
kvalitu života pacientů, sociální začlenění či přímo ohrožují jejich život. 

Onemocnění, jako například vrozené vývojové vady, se často projevuje brzy 
po narození. Další vzácné choroby se mohou poprvé projevit během dětství, nebo 
i v dospělosti. Mezi vzácná onemocnění také patří poruchy látkové výměny, 
metabolická onemocnění, geneticky podmíněné choroby, vzácná zánětlivá 
onemocnění či vzácné nádory včetně některých typů leukémií. 
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FARNÍ KRONIKY 2022 
 

Do našeho farního společenství jsme přijali: 
Amálie Eva Kunetová, *27. 10. 2021 (Vsetín) 

Tereza Maria Ludmila Růčková, *11. 10. 2021 (Vsetín) 
Viktor Jan Častulík, *1. 1. 2022 (Liptál) 

 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 

Miloš Skalský, 74 let, † 15. 01. 2022 (Vsetín) 
Přání: 

Mgr. Karel Kocourek, jáhen v. v., 90 let 
P. František Pěnčík, farář v. v., 71 let 

Jiří Čunek, senátor, 63 let  
P. Jiří Rek, bývalý farář a děkan, 74 let 

Mnogaja ljeta, mnogaja ljeta… 
 

 
Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál. 

Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky do březnových - misijních FALI posílejte do 10. března 2022 
na adresu favsetin@ado.cz. Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5 Kč. www.farnostvsetin.webnode.cz 


