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               VELIKONOCE 2022 
          „Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a 
zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a 
celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který 
vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu 
mír“.       
 

  František pp., Zvěstování Páně, 25. března 2022                                                             
 

               V této výjimečné době plné utrpení 
způsobeného válkou, vnímáme blízkost Matky 
Bolestné, kdy každá slza na lidské tváři je i její 
slzou spojenou s bolestí Jejího Syna, který svou 
smrtí zahladil i tyto hříchy dneška a svým 
vzkříšením dal všem nový život. S Matkou naděje 
prožívejme i tento čas nadcházejících Velikonoc.  
                              Khrystos Voskres!   
 

 
P. Lev Pavel Eliáš, OFMCap, P. František Král, farář, PRF+ERF  
   

 Vsetín - Liptál, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, 17. dubna 2022. 

ALELUJA 2022 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2022 
  

  

VSETÍN LIPTÁL 
KVĚTNÁ NEDĚLE  10. duben 2022 

7:00, 9:30; 18:00 mše sv. se svěcením 
ratolestí 

8:15 mše svatá se svěcením ratolestí 

17:00 KC za farnost  9:30 KC 

14:00 - 15:00 velikonoční zpověď velikonoční zpověď na Vsetíně 

ZELENÝ ČTVRTEK 14. duben 2022 

15:00; 18:00 mše sv. na památku 
večeře Páně 

17:00 mše sv. na památku večeře Páně 

kostel otevřen celou noc  

VELKÝ PÁTEK 15. duben 2022 

7:00 temné hodinky  
15:00 Velkopáteční obřady 

(Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě) 
17:00 Velkopáteční obřady 

(Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě) 

kostel otevřen celou noc kostel otevřen do 18:00 

21:00 Křížová cesta za město a mír na UKRAJINĚ  

BÍLÁ SOBOTA 15. duben 2022 

7:00 temné hodinky  
kostel otevřen celý den kostel otevřen 8:00 - 12:00 

19:30 VELIKONOČNÍ VIGILIE  
(Sbírka na kostel) 

17:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE 
 (Sbírka na kostel) 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 17. duben 2022 

6:00; 7:00, 9:30 a 18:00   
(Sbírka na kostel) 

8:15 mše svatá 
(Sbírka na kostel) 

14:30 KORUNKA + velikonoční 
svátostné požehnání  

9:00 velikonoční svátostné požehnání 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 18. duben 2022 

7:00; 9:30; 16:00 KAPLE  
(Sbírka na KNĚZE) 

8:15 mše svatá 
(Sbírka na KNĚZE) 

15:00 KORUNKA k BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 24. duben 2022 

7:00, 9:30 a 18:00 mše svatá 8:15 mše svatá 
15:00 KORUNKA k BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

 



 

 SVATÝ TÝDEN 
 

tvoří vrchol CÍRKEVNÍHO ROKU. Připomínáme si v něm události, ze kterých 
vyplývá smysl a cíl lidských dějin - Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. 

 KVĚTNOU NEDĚLÍ vstupujeme do nejdůležitějšího týdne liturgického roku. 
Při bohoslužbách zazní Lukášovy pašije, které nám v 9:30 přednesou mladí a děti. 
Při bohoslužbách posvětíme kočičky na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do 
Jeruzaléma, věřící na Vsetíně se při mši sv. v 9:30 shromáždí před kostelem. 
Přineste si s sebou prosím kočičky na posvěcení. Pokladničky - POSTNIČKY 
s Postní almužnou můžete před bohoslužbami položit před oltář jako obětní dar, 
který církev prostřednictvím Charity použije na pomoc lidem v nouzi. Kdo je sám 
ve finanční tísni, nechává si obsah pokladničky pro svoji potřebu - P. Vitásek.  

ZELENÝ ČTVRTEK - je svátkem kněží celého světa. Dopoledne se scházejí se 
svým biskupem, aby obnovili své kněžské závazky při mši svaté, při které se světí 
oleje. Ministranti pojedou vlakem v 6:47 do Olomouce. Večerní mše svatá je na 
Památku večeře Páně v 18:00. Chlapci - ministranti spolu s dalšími chlapci chodí 
vyhrkávat - klapo(bo)tat (Pá - So 6:45, 12:00, 19:00). 3 x denně, obejdou Vsetínský 
zámek a starý hřbitov.  

Podle rozpisu lze celou noc rozjímat o událostech této noci, jak šly za sebou 
(viz poslední strana), vždy po hodině - zapište se prosím na arch u bočního oltáře.  

VELKÝ PÁTEK - je dnem přísného postu od masa a újmy. Tento jediný den 
v roce se neslaví z úcty ke krvavé kalvárské oběti Ježíše Krista mše svatá - oběť 
nekrvavá. Celý den se uvažuje o utrpení Páně. Ministranti i muži jdou 
na „Cedron“(umytí tváře, nohou a rukou ve studené vodě. Najde se někdo 
odvážný….?) sraz v 6:30 u lávky přes Bečvu u 18. poledníku východní délky. 
V kostele pak v 7:00 začneme Temnými hodinkami - modlitba breviáře a společné 
modlitby v kostele (četba s lamentací proroka Jeremiáše, celkem 5 čtení, následují 
ranní chvály). Odpoledne začnou Velkopáteční obřady v 15:00. Také je 1. den 
Novény k Božímu milosrdenství (14:45). Novéna pak bude každý den v 15:00 až 
do Neděle Božího milosrdenství (24. dubna). Obřady se skládají se ze tří částí: 
bohoslužba slova - Janovy pašije, uctívání sv. Kříže a sv. přijímání. Adorace u 
Božího hrobu bude po celou páteční noc i den - sobotu. Po celém světě 
velkopáteční sbírkou lidé přispívají na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě 
(vykonáme ji při přímluvách). ROZPIS SLUŽEB na Velký pátek a Bílou sobotu je 
vzadu na klekátku u Jezulátka. Laskavě se prosím zapište. Světelnou Křížovou 
cestu městem zahájíme v Zámecké zahradě – Pilátově domu – sloupořadí ve 21:00.  

BÍLÁ SOBOTA - tento den věřící na celém světě dlí na modlitbách u Božího  
hrobu. V 7:00 zveme na Temné hodinky. Obřady Velikonoční vigilie se budou 
konat v 19:30. Při křestní bohoslužbě přijme svátost křtu pan Petr Frátrik. 
Váš dar ve sbírce při vigilii bude na náš kostel - další opravy. 

         VELIKONOČNÍ NEDĚLE - při bohoslužbách 6:00; 7:00, 9:30 a 18:00. 
budou požehnány velikonoční pokrmy a beránci, bude sbírka na náš kostel.  Při 
papežském požehnání „ Urbi et orbi“ lze získat zahlazení všech trestů za hříchy  
(ČT2, Tv NOE). Odpoledne v 14:30 bude Velikonoční  požehnání a Korunka k BM. 



 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
 

ve Svatém týdnu můžeme získat na ZELENÝ ČTVRTEK, když zbožně zpíváme na 
konci mše svaté pátou a šestou sloku písně Chvalte ústa vznešeného. Na VELKÝ 
PÁTEK, když se při obřadech zúčastníme adorace kříže a na BÍLOU SOBOTU 
večer při vigilii při obnově křestních slibů. Na VELIKONOČNÍ NEDĚLI pak při 
papežském požehnání „Urbi et orbi“ při sledování na živo (ČT2, TVNOE, TVLUX, 
internet). Vždy je třeba při tom splnit ještě další obvyklé podmínky. 
 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH 
         

Pokud máte doma ještě nemocné, kteří by uvítali návštěvu kněze a s ním se 
pomodlili a přijali svátosti, nahlaste je v sakristii nebo v kanceláři. Zkraje týdne je 
naši kněží dle možností navštíví. (Tel.: 571 411 692,  731 402 160,  731 626 561) 
 

POZVÁNKY NA DUBEN - KVĚTEN 2022 
VSETÍN – LIPTÁL SVATÝ TÝDEN - viz tabulka Pořad bohoslužeb. 
VSETÍN - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ - neděle 24. dubna 2022, ve 
14:30, zakončení Novény k Božímu milosrdenství, podle přání Spasitele, jak píše 
sv. Faustína, je nutné přijetí svátosti smíření v tento den, aby bylo možno získat 
křestní nevinnost, úplné zahlazení všech trestů za hříchy!!!   
VSETÍN - sobota 30. duben - 31. květen 2022 vždy v 17:30 MÁJOVÉ, srdečně 
zveme děti i rodiče, je připravená zajímavá četba, prosíme, můžete využít asi 10 
druhů zpívaných litanií. 
PRAHA - sobota 30. dubna 2022 -  NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT 
11:00 Mše svatá - katedrála, 13:00 program - Klárov, 14:30 pochod na Václavák. 

SVATÝ HOSTÝN - neděle 1. května, Valná hromada všech členů Matice svato -  
hostýnské. Program: 9:15 mše svatá, 10:30 zahájení VH MSH v Jurkovičově domě. 

SVATÝ HOSTÝN - sobota 7. května 2022, pouť za rodiny děkanátu 
a prvokomunikanty. Autobus nepojede! Pěšky, na kole, autem. Na pěší pouť 
vycházíme ve 2:00 v noci. V 9:30 bude májová pobožnost u Vodní kaple, v 10:15 
celebruje mši svatou P. Ladislav Nosek, rektor basiliky, který pak bude mít ve 
13:00 přednášku v Jurkovičově domě na téma Rodina - tým pro život. Program pro 
děti je zajištěn Centrem pro rodinu, dětské hřiště, putování připravenými 
stanovišti….  
VSETÍN - neděle 8. května 2022 v 8:00 setkání u sochy Immaculaty na Horním 
Městě s MODLITBOU ZA ČESKÝ NÁROD.                                    

VSETÍN - od neděle 1. - 8. května 2022 proběhne Týden modliteb za duchovní 
povolání a Den modliteb za duchovní povolání - 4. neděle velikonoční (8. květen) - 
Neděle Dobrého pastýře. 
YMCA Setkání vás zve 2. - 9. července 2022 na týdenní kurz pro manželské páry 
v Kroměříži, kde bude účast možná s dětmi. V době přednášek a skupinek 
pro ně bude zajištěn program připravený zkušenými pečovateli. Bližší 
informace na: www.setkani.org/manzele 



 

MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ + MLÁDEŽ 
 

Zveme Vás mladé na Celostátní setkání mládeže, které probíhá v duchu světových 
dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let. 
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí. Nejbližší setkání se koná v Hradci Králové od 9. do 14. 
srpna 2022. 

Více informací na: www.celostatnisetkanimladeze.cz 
Jsou za námi Lidové vincentinské misie. Není pochyb, že tato farnost má 
budoucnost ve Vašich dětech a mladých. Pravidelně se děti a mládež scházeli téměř 
každé odpoledne. Teď je třeba v tom pokračovat a na těchto položených základech 
stavět. Pro děti je určená téměř každá páteční mše svatá, díky schóle, díky všem 
dětem, které se zapojují do liturgie - kající úkon, přímluvy, ministranti, zvláště ti 
menší - máme naději, že brzy oblečou Filip&spol. do ministrantského oblečení 
Matouška, Ondřejíčka, Davídka a Františka.  
Od velikonoc budou přihlášky k biřmování, současní osmáci a osmačky a starší. 
Biřmování by pak bylo po třech letech od minulého na podzim roku 2023. Součástí 
by byla ona dvě setkání CSM Hradec Králové 2022 a WYD Lisboa 2023. Tady bude 
pro mládež soutěž o zaplacení celého pobytu na WYD v Portugalsku.                FPK 
 

PASTÝŘSKÝ LIST VELIKONOCE 2022 
 

             Drazí bratři a sestry,  
slavíme Kristovo vítězství nad smrtí. Nejen nad jeho smrtí, ale i nad smrtí všech, 
kteří byli křtem ponoření do jeho smrti. Jedná se tedy o každého z nás.  Rád to 

připomínám v této době, kdy kvůli pandemii covidu a válce na 
Ukrajině  se mezi námi šíří pandemie strachu spojená se 
strachem ze smrti. Pro ty, kteří nepočítají s věčným životem, 
znamená snad opravdový konec a úplný zánik.  Smrt nás 
opravdu obere o všechno, ale ne o spojení s Kristem. Přijdeme 
o život,  o majetek, časem pak i o jméno, až odejdou ti, co nás 
znají. Zůstane nám jen to,  co jsme vykonali z lásky, co jsme 
poslali do nebe před svou smrtí. To je sice pro  radostné 

sváteční slavení téma vážné, ale je plné naděje. Svatí, kteří to pochopili,  se snažili 
odstěhovat do nebe celý svůj majetek a shromáždit si tam velké bohatství. 
Arcibiskup Stojan říkával: Mám jen to, co jsem rozdal druhým z lásky k Bohu.   
Při této příležitosti chci poděkovat všem, kteří z lásky k Bohu štědře pomáhají 
válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Ti většinou přišli o všechno. Mnozí přišli jen v 
jedněch šatech a s taškou v ruce. Bez vlastní viny se stali naprosto chudými a 
závislými na pomoci. Všechno, s čím jim pomůžeme, s ubytováním, ošacením a 
stravou, či s nalezením zaměstnání, je jedno z dobrých znamení, že žijeme jako noví 
lidé. Mám radost, že mnoho farností otevřelo dveře svých domů pro lidi na cestě 
jako ti dva učedníci z evangelia na cestě do Emauz. Nejedni farníci tak udělali 
pravou velikonoční zkušenost víry a v lidech, které vyhnala z jejich domovů válka, 



 

poznali díky skutkům lásky vzkříšeného Krista. Konkrétní skutky nezištné lásky, 
která neposuzuje a nevybírá podle sympatií, prohlubují naši velikonoční víru.   
          Včera jsme si připomněli svůj křest a obnovili jsme křestní slib. Ve křtu jsme  
vstoupili do Kristovy smrti. Tam jsme zemřeli pro svět a zrodili se pro Boží krá -  
lovství. To znamená, že my už máme smrt za sebou. Smrti se už nemusíme bát, 
jestli žijeme pro Boží království. Nový život ovšem znamená, že už nežijeme podle 
těla, podle toho, co se nám chce či nechce, kam nás táhnou city, ale že žijeme podle 
Boha, podle Ducha Svatého. Takový život nese nádherné  plody: jako je láska, 
radost a pokoj... Ten nás vede k úžasné svobodě Božích dětí. Pak jsme dokonce 
svobodní i od nás samých. Kdo opravdu uvěřil v Kristovo vzkříšení, ten nechává 
Boha žít v sobě. Kdo v sobě nenechá žít toho, který dává život, sám se odsuzuje k 
smrti a beznaději. Kdo žije svůj křest, vytváří křesťanskou kulturu a buduje 
společenství, protože v sobě nechává milovat Boha. Bůh je láska. Proto když ho 
necháváme v sobě žít, necháváme ho milovat svýma rukama. On pak i skrze nás 
může dělat zázraky a budovat krásný svět.  
          Den vzkříšení je den plný radosti, života a naděje, prostě je krásný. Budeme-li 
žít svůj křest naplno, bude celý náš život krásný.   
          Jak Ježíšovi učedníci našli velikonoční radost? Když přišli ke hrobu. Láska k 
Ježíšovi přivedla ženy k jeho hrobu. K životu křesťanů, k naší velikonoční kultuře, 
patří i hroby. Nejen ten Kristův prázdný, ale i hroby všech křesťanů, kteří jako 
Kristem vykoupení a posvěcení přijímáním eucharistie, posvěcují zem, do které jsou 
ukládáni ke vzkříšení. Vždycky mě mrzí, když slyším, jak přibývá zemřelých, kteří 
nemají ani hrob, ani se s nimi nikdo nerozloučí. Přece i za ně Kristus zemřel. I je 
čeká vzkříšení. Křesťané vždy považovali pohřbívání zemřelých za skutek 
tělesného milosrdenství a pohřbívali i cizince a doprovázeli i neznámé. I dnes, či 
právě dnes, je hojná účast na rozloučení se zemřelým součástí křesťanské kultury, 
která roste z víry ve vzkříšení.   
         A ještě jedna velikonoční událost je dnes velmi aktuální. O Velikonocích  
vznikla asi nejstarší fake news - falešná zpráva, o níž je řeč v Bibli, u svatého  
Matouše. Tehdejší velekněží dali vojákům peníze a nařídili jim lživě říkat: Když  
jsme ve službě zaspali, učedníci odnesli jeho tělo. Ta falešná zpráva je rozšířena u 
židů dodnes. Falešné zprávy se dnes v době vyspělých komunikačních prostředků 
šíří velmi snadno a rychle. Nepoctiví lidé je vymýšlejí. Mnozí dobří lidé je pak v 
dobré vůli šíří dál. Nevědomky se tak zapojují do informační války, podrývání 
autority či rozpadu církve a společnosti. Mějme velikonoční odvahu k víře a důvěře. 
Nebuďme naivní a informace si prověřujme z více zdrojů, ale nezapomeňme, že 
církev je společenstvím těch, kdo uvěřili v Kristovo vítězství a společná víra je pro 
ně víc než soukromý názor. Služebníci ďábla šíří lži a zprávy o vítězství zla. Lidé 
evangelia jsou šiřiteli dobrých zpráv.  
         Sestry a bratři,   
každému z Vás přeji velikonoční radost, která zbavuje strachu, radost, která otvírá 
srdce k štědrosti, radost z lásky, která buduje společenství a vydává svědectví o 
Boží kráse, která pozvedá člověka a ukazuje jeho hodnotu. Kéž Vaše víra roste 



 

každým skutkem lásky k potřebným a Vaše věrohodnost správným rozlišováním i 
hlásáním pravdy evangelia. K velikonočnímu způsobu života každému  
                                                                      z Vás ze srdce žehná                            
                                                            
 

PASTÝŘSKÝ LIST KE SBÍRCE NA KNĚŽSKÉ PLATY 
 

    Drazí bratři a sestry, vím, že někteří nemáte rádi, když píši o církevních penězích. 
Já se k Vám  v této postní době však obracím s pokornou prosbou o pomoc.  

Víte, že stát vrátil církvím některé majetky a za některé dává 
finanční náhradu. Zato postupně přestává dávat církvím 
peníze na platy. Letos je to už jen 60 %.  Některé nekatolické 
církve si zavedly pravidlo, že farnosti si musí zaplatit své 
duchovní samy. Jiné zavedly povinnost svých věřících 
odvádět církvi deset procent ze svých příjmů. My to 

nechceme dělat příkazem, ale musím Vás poprosit  o štědrou pomoc. To, co zatím 
odvedou farnosti každým rokem na biskupství,  stačí na necelé jedny měsíční 
výplaty. Další výplaty hradíme z toho, co vydělá  hospodaření biskupství zvláště v 
lesích a v zemědělství. To však stačit nebude.  

Od příštího roku zavedeme nový způsob Vašeho ekonomického zapojení. Pro  
letošek jen nahradíme velikonoční sbírku na bohoslovce, kterých je dnes v semináři 
opravdu málo, velikonoční sbírkou na platy duchovních. Prosím o Vaši  štědrost. 
Zároveň nabízím těm, kdo by mohli využít potvrzení o daru církvi  ke snížení daně, 
aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na farním úřadě, kde  jim bude vystaveno 
potřebné potvrzení.  
Děkuji Vám za poctivé prožívání postní doby i za Vaši štědrost a 
ze srdce  žehnám celým Vašim rodinám  
 

ROZHOVOR S P. JÁNEM JAKUBOVIČEM 
 

         Na ukončení lidových misií ve farnosti náš 
akolyta Lubomír Holý položil misionáři pateru Jánovi 
CM několik otázek.  
Otče Jáne, jak podle Vás dopadly naše misie? 
   Já jsem pozoroval během těch misií, to co se mě 
osobně líbilo, takové ty různé momenty. Vnímal jsem, 
že lidé dávali svým postojem najevo, že o ty misie mají 

zájem. Mohl jsem pozorovat právě i během kázání, že tam nebyl takový ten 
moment, že lidé už byli nervózní, že by se nějak vrtěli nebo se dívali na hodinky, 
kdy už to kázání skončí, ale právě naopak, dívali se dopředu a naslouchali. 
Projevovali tím ten svůj zájem, tak to bylo krásné. A druhá věc, kterou jsem tak 
nějak vnímal, takovou tu dobrou atmosféru. Třeba jsem to viděl ve čtvrtek, když 
byla i ta adorace, vnímal jsem tady takové to Boží požehnání, že Pán to dával, tu 
dobrou atmosféru. Já jsem si teda říkal i během té adorace, když jsem tak žehnal, a 
jsem si myslil, že bude tak dvacet lidí v kostele, a že to bude tak otázka… já nevím, 



 

půl minuty, minutku - to individuální požehnání, a najednou lidé přicházeli a zas 
přicházeli a zas přicházeli a sám jsem se ptal, že odkud ti lidé vlastně vycházejí, 
protože adorace byla potmě a nebylo to vidět. Ale to bylo právě to krásné, to 
vnímání toho, že i když ty mše byly tři, i ráno i večer i pro děti, ti lidé si ten čas 
našli. Spousta lidí nám potom říkala, že nás dokonce někteří ráno poslouchali přes 
internet a večer byli na mši. Vnímal jsem takovou tu chuť po tom něco slyšet, tu 
chuť po tom Božím Slově, po nějakém povzbuzení. A to, co já musím tak nějak říct, 
že ten největší zázrak se odehrává fakt ve zpovědnici, když člověk může 
pozorovat…., ale o tom se mluvit nemůže, je tam zpovědní tajemství. Ale můžeme 
pozorovat právě to, že kolika lidem se možná třásl hlas, možná měli slzy na 
krajíčku, prostě chtěli ty svoje hříchy vyznat, i si dát do pořádku ty svoje životy a 
jako to co já vlastně oceňuji, vnímám to, že někdo překoná strach, který je někdy 
kratší, někdy je delší období a prostě přijde k tomu svátostnému Kristu a dá si ten 
svůj život do pořádku. 
Takže určitě musím říct, že nechci hodnotit misie ve Vsetíně, a které jsou lepší, které 
jsou horší. Každé misie jsou jiné, každá farnost je jiná, ale sám jsem tu pozoroval 
takovou tu možno Boží přítomnost v tom doprovázení, a když jsme se bavili i se 
spolubratry, tak opravdu vnímali i oni ten zájem o to dát si život do pořádku a 
vnímali jsme fakt tu chuť naslouchat. Slyšel jsem od některých lidí, kteří mi řekli že: 
„Děkujeme otče, fakt jsme ty misie potřebovali,“ takže opravdu já to hodnotím 
pozitivně. 
            Tímto jste mi v podstatě zodpověděl i další dvě otázky, které jsem měl pro 
Vás nachystané. Ale mám ještě poslední otázku: Jak se Vám líbí tady na Valašsku a 
na Vsetíně? 
Já mám Valašsko moc rád, protože je takové „kopečkovité“. Já sám pocházím z 
východoslovenské nížiny, tam je taková rovina. Já si vzpomínám, že když jsem byl 
ještě malý kluk, tak jsem měl takovou snahu, že zachráním vesnici, odkud pochází 
moje maminka. To byla taky taková krásná vesnička mezi kopci. Tam je asi 35 čísel 
domů, lidí tam už je jenom 10. Je to vesnice už jen na zánik, na vymření. Tedy 
nepřestěhoval jsem se tam, jak byl ten můj původní záměr, stal jsem se knězem. Ale 
když mě navštívila moje sestra, to už jsem byl knězem, tak sestra, když viděla 
prostě, kde bydlím, když jsem působil u Dobrušky, tam byly orlické hory, a když 
viděla ty kopečky i tam a i teď u Loštic jsou, tak sestra poznamenala, že: „To není 
možné, ta Suchá je pořád s tebou“. To je vlastně název té vesnice - Suchá. Takže to 
bylo takové krásné, že člověk se navenek vzdal všeho, můžeme říct, když se stal 
knězem a přece tak Pán Bůh dokáže odměňovat - i možná ty misie, které konáme 
po těch valašských vesnicích a i v okolí, jsou velikým balzámem pro duši. 
       A musím říct, že jedny z nejkrásnějších misií, teďka nemyslím tím pro tu 
duchovní oblast, ale když jsme dělali misie ve Vlachovicích právě na jaře (to je taky 
součást Valašska), vše to tak - kvetlo, rozkvétalo, tak to bylo fakt pohlazení po duši. 
Mám Valašsko moc rád.  
          Takže ať Vám všem Pán Bůh na přímluvu Panny Marie žehná ve Vaší další 
práci. Děkuji za rozhovor.    
                                                                                                            Lubomír Holý   



 

CENTRUM PRO RODINU VÁS ZVE NA 
Májová pouť rodin -   tato pouť se koná u příležitosti Týdne pro  rodinu,  
7. května 2022 na sv. Hostýně. Program: 9.30 - Májová pobožnost u Vodní 

kaple s možností nazdobení májky, 10.15 - Mše svatá v BAZILICE , 13.00 - RODINA 
- tým pro život - beseda v Jurkovičově sále s P. Ladislavem Noskem, SJ. 

Upozornění: Buduje se nová silnice. Je omezena kapacita parkovacích míst i 
průjezdnost k poutnímu místu. Pro výjezd proto raději použijte hromadnou 
dopravu či si udělejte pěší pouť. 

Čas pro ženy - díky podnětům z vašich řad nově vzniká společenství, které je 
otevřeno všem ženám. Setkáváme se vždy jednou za měsíc, můžeme tvořit, povídat  
či jen tak relaxovat bez ruchů všedního dne. Přijďte mezi nás.  

Klub maminek Světlušky- je otevřen každou středu pro maminky s dětmi v 
čase od 9.30 - 12.00 s možností hlídání. 

Tábory - přífarní - Pozděchov - 11. - 15. července, první stupeň ZŠ 
              - pobytový - Fryšták - 14. - 19. srpna, 10 - 15 let                                                                                         

 

ROZEZNÍ SE PRVNÍ ZVON 
 

Na velikonoce máme slíbeno, že se poprvé rozezní zvon, ten nejmenší.  
Když uslyšíme jeho hlas, modleme se za naši farnost i za tvůrce zvonu. 
 

POSLEDNÍ ČESKÝ KRÁL 
 

Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Maria Habsbursko - Lotrinský. 
Narodil se 18. srpna 1887na zámku Persenbeug v Dolních 
Rakousích. Během svého dětství pobýval zejména v Dolních 
Rakousích, ve Vídni a v Čechách. V roce 1911 se oženil se Zitou 
Bourbon - Parmskou, se kterou měl 8 dětí, z nichž Ota byl pak jeho 
následovníkem. 

Manželství Karla I. a Zity bylo velmi příkladným. Během 
svatebního dne své  nevěstě řekl: „Nyní si musíme vzájemně pomoci do nebe!“ 
Papež Pius X. jim poslal svatební poselství, ve kterém se uvádělo: „V hořkých 
chvílích, jichž jistě nebudou manželé ušetřeni, nechť je vám oporou víra v Boha, nechť 
najdete útočiště ve šťastném rodinném životě.“ Jeho přání se opravdu vyplnilo. 
Spojovala je hluboká víra, společně sdílené způsoby uctívání Boha, ale také 
vzájemné sdílení všech oblastí života. Ke konci svého života Karel své manželce 
řekl: „…v náručí Spasitele ty a já a naše milované děti. Tolik tě miluji.“ 

Karel I. na trůn usedl 21. listopadu 1916 jako následovník svého prastrýce 
Františka Josefa I. Během kralování se velmi snažil zastavit první světovou válku. 
Bohužel přes všechna mírová jednání k ukončení války nedošlo. Po zániku 
Rakouska - Uherska v roce 1918 musel odejít do exilu s celou rodinou do 
vyhnanství až na odlehlý ostrov Madeira, kde 1. dubna 1922 ve věku 35 let zemřel 
na zápal plic. 
Jako český král byl tedy označován pouze jako Karel I.  

V roce 2004 byl beatifikován papežem sv. Janem Pavlem II.  



 
 



 

BUĎTE  SE MNOU, PROSÍM….. 
 

alespoň jednu hodinu  
 

 

ZELENÝ ČTVRTEK 
20:00 Ustanovení Nejsvětější Svátosti. 
21:00  Pán Ježíš jde na horu Olivetskou. 
22:00 Velekněžská modlitba Pána Ježíše. 
23:00 Pán Ježíš se krví potí. 
24:00 Pán Ježíš je zrazen. 
 

VELKÝ PÁTEK 

1:00   Pán Ježíš u Anáše. 
2:00   Pán Ježíš je vyslýchán u Kaifáše a  od Petra zapřen 
3:00   Pán Ježíš je vsazen do žaláře. 
4:00   Pán Ježíš v žaláři. 
5:00 Pán Ježíš je veden ze žaláře. 
6:00   Pán Ježíš je přiveden k Pilátovi. 
7:00   Pán Ježíš u krále Heroda. 
8:00   Pán Ježíš bičován. 
9:00   Pán Ježíš trním korunován. 
10:00 Pán Ježíš k smrti odsouzen. 
11:00 Pán Ježíš nese kříž. 
12:00 Pán Ježíš je přibit na kříž. 
13:00 Sedm slov Pána Ježíše. 
14:00 Tma a opuštěnost Pána Ježíše. 
15:00 Pán Ježíš umírá. 
16:00 Panna Maria pod křížem. 
17:00 Probodení boku Pána Ježíše. 
18:00 Pán Ježíš je sňat z kříže. 
19:00 Pán Ježíš je pohřben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POZVÁNKY NA AKCE PRO RODINY 
 
 

 

 
FARNÍ KRONIKY 2022 

 

 
Do našeho farního společenství jsme přijali: 

Mikuláš Kunz, * 5. 4. 2015 (Vsetín) 
Rafael Petr Frátrik, * 28. 07. 1991 (Vsetín) 

 

Pro Boží požehnání si do našeho kostela přišli: 
Michal Danko (Stříbrnice) a Růžena Ščuková (Vsetín)  

9. 04. 2022 
 

V našem farním společenství jsme se rozloučili: 
Bohumil Balda, 72 let, † 4. 03. 2022 (Vsetín) 

Miroslav Františ, 62 let, † 9. 03. 2022 (Vsetín) 
Zdenka Juráňová, roz. Štefková, 88 let, † 11. 03. 2022 (Vsetín) 

Zdenka Gottvaldová, roz. Kočaková, 92 let, † 22. 03. 2022 (Vsetín) 
 

 
 

Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál. 
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte do 11. dubna 2022 na adresu favsetin@ado.cz . 

Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 10Kč. wwwwww..ffaarrnnoossttvvsseettiinn..wweebbnnooddee..cczz  ..  
  


