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ZDRÁVAS KRÁLOVNO 
  

Autorem textu modlitby Zdrávas Královno, 
pocházející ze středověku, je patrně básník Heřman 
z Reichenau, autorství bývá však někdy 
připisováno i svatému Bernardu z Clairvaux. 
Zastavme se u této modlitby, která bývá častěji 
recitována jako závěrečná antifona na ukončení 
Denní modlitby církve a někdy jako poslední 
modlitba provázející duši zesnulého při pohřbu.  

Zdrávas, pozdravujeme tebe, Maria. Těmi 
slovy, jako tě pozdravil anděl z nebe, když ti 
zvěstoval Boží záměr s tebou. Nazýváme tě 
Královnou: Královnou andělů a patriarchů, 
proroků a mučedníků, vyznavačů a panen, 
Královnou všech svatých. Matko milosrdenství! 
Srdce milého, srdce čistého, srdce neposkvrněného. 
Matko všech směřujících k životu věčnému, Živote! 

Panno, pracující na díle našeho vykoupení, nesoucí med útěchy do našich životů, 
Sladkosti a naděje naše! Buď zdráva, oživuj a potěš!  

K tobě voláme vyhnaní synové Evy! My, putující církev do domu zaslíbení, 
do věčného Ráje, kde již ty, nová Eva, nás očekáváš, abys nám podala plod ze 
stromu života. Ale dosud ještě nejsme v cíli, proto: K tobě vzdycháme lkajíce a 
plačíce... Setři slzy z našich tváří, abychom se radovali, ale též vypros nám slzy 
pokání, abychom kajícně žili v tomto slzavém údolí. Orodovnice naše, přispěj nám 
na pomoc a obrať k nám své milosrdné oči, pohlédni na nás, na své děti, syny a 
dcery, kteří bez obuvi a v otrhaných šatech zpět se k tobě vracejí, Matko 
milosrdenství.  
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A snažně tě prosíme, Maria, o to jediné potřebné: Ukaž nám Ježíše, 
požehnaný plod tvého života! Ukaž nám svého Syna – a to nejen po tomto 
putování, ale už nyní. Ukaž nám jej ve všech svatostáncích světa, ukaž nám jej v 
trpících bratřích a sestrách, ukaž nám jej jako Krále našich srdcí. Ó Milostivá, 
Maria, plná milosti a Prostřednice všech milostí. Ó přívětivá, Maria, s láskou celý 
svět objímající, a zvlášť na ubohé hříšníky a maličké shlížející. Ó přesladká, Panno 
Maria! Slovy nedokážeme vyjádřit, kým pro nás jsi. Vyslyš, prosíme, tuto naši 
modlitbu a sviť na cestu svým dětem ztraceným v údolí stínu smrti. Tyto děti 
pozvedají své tváře a hledí k nebi. Vidí hvězdu, která jim osvětluje cestu, a proto 
kráčí dál, putují až do velkého Království, kde na ně se svým Ježíšem čekáš, abys 
jim otevřela bránu, a v plném jasu konečně zahlédnou tvé milosrdné oči.  

Matko milosrdenství, Maria, oroduj za nás 
Zdroj: Májová rozjímání na každý den (sestavil P. Václav Fojtík) 

  

DDEENN  MMAATTEEKK  
  

            Společnost bez matek by byla nejenom chladná, nýbrž ztratila by srdce, 
přišla by o „příchuť rodiny“. Společnost bez matek by byla nelítostnou 
společností, která by ponechala prostor pouze kalkulu a 
spekulaci.  
           Matky totiž, a to i v nejhorších chvílích, dokážou 
dosvědčovat něhu, bezvýhradnou oddanost, sílu naděje. 
Naučil jsem se mnohému od matek, které mají děti ve vězení, 
anebo upoutané na nemocniční lůžko či zotročené drogovou 
závislostí a které se, navzdory chladu či horku, dešti či suchu 
nevzdávají a nadále zápasí, aby jim dokázaly dát to nejlepší. 
Anebo od oněch matek, které v uprchlických táborech či dokonce vprostřed války, 
dokážou obejmout a podpořit své děti v utrpení. Matky, které doslova vydávají 
život, aby se žádné z jejich dětí neztratilo. Tam, kde je matka, je také jednota, 
příslušnost dětí (...). 
          Mnohokrát jsem autobusem projížděl před vězením Villa Devoto v Buenos 
Aires. Stával tam vždy zástup žen, který všichni viděli. Čekaly tam, aby navštívily 
své syny, a není těžké si představit, čemu asi byly vystaveny – ponižování, 
prohlídkám... jim však na tom nezáleželo, protože to dělaly pro dítě. Ať si mne 
třeba pošlapou, důležité je dítě. Také Marii záleželo na Synu, nikoli na 
poznámkách okolí. Proto stála na Kalvárii, avšak také tam ji Syn opouští, a to 
nejenom kvůli tomu, že odchází ze života. Říká jí: „Nyní budeš mít jiné děti“ a 
nám všem dává matku, která nás rodí na kříži.(...) 
Maria je matkou nás všech hříšníků. Je to maminka. Když vyslovujeme „Pros za 
nás hříšné“, znamená to: „Jsem hříšník, ale ty nás chraň“. Maria je naší 
ochránkyní. 

 Z meditací papeže Františka nad modlitbou Zdrávas Maria. 
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POZVÁNKY NA KVĚTEN 2022 
 

VSETÍN - sobota 30. duben - úterý 31. květen 2021 vždy v 17:30 MÁJOVÉ, 
v soboty v 7:30 budeme číst o sv. Donu Boscovi, zveme všechny a především také 
Vaše děti. 
VSETÍN - neděle 8. května 2022 - 8:00 se setkání k modlitbě u sochy Immaculaty 
na Horním Městě za MĚSTO, EVROPU a mír na UKRAJINĚ! 
VSETÍN pátek 13. května 2022 v 17:00 Fatimský apoštolát: růženec, Májová, mše 
svatá v 18:00, zasvěcení Panně Marii a fatimská hymna, a předání informací 
FAAP v klubovně, krátce po mši svaté. 
VSETÍN - neděle 15. května 2022 (15ho  v 15hod a 15 min). Evangelizace na 
Náměstí svobody, srdečně zveme spolu s katechisty. 
VSETÍN - pondělí 16. května 2022 na Svátek sv. Jana Nepomuckého, po mši 
svaté cca v 8:00 vyjdeme k soše sv. Jana, kde se pomodlíme litanie a pobožnost 
k ochránci Horního Města.  
VSETÍN - ve čtvrtek 26. května 2022 na Slavnost Nanebevstoupení Páně budou 
bohoslužby v 7:00; 10:00 a v 18:00. 
LIPTÁL neděle 29. května 2022 první svaté přijímání. (x dětí) 
VSETÍN - neděle 5. června 2022 - Slavnost Seslání DUCHA SVATÉHO - obnova 
svátosti biřmování. 
VSETÍN - LIPTÁL - čtvrtek 9. června 2022 – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a 
věčného kněze. 
VSETÍN - sobota 11. června 2022 - Děkanátní den rodiny na farské zahradě. 
VSETÍN - neděle 12. června – první svaté přijímání - v 9:30h. (12 dětí) 
VSETÍN - čtvrtek 16. června 2022 oslava SVÁTKU BOŽÍHO TĚLA - zasvěcený 
svátek. Mše svatá bude mimořádně už v 17:00, v 10:00 bude mše svatá pro 
seniory V NEMOCNIČNÍ KAPLI.  

MÁJOVÉ 2022 
 

            Nejkrásnější měsíc v roce - KVĚTEN je zasvěcen Panně Marii, každý 
všední den a v neděli budou MÁJOVÉ začínat v 17:30, v sobotu v 7:30 - čteme 
příběhy ze života sv. Dona Bosca – otce a učitele mládeže. Zveme děti, mládež a 
hlavně ty, kteří půjdou 12. června 2022 k 1. svatému přijímání. Těšíme se, 
a hlavně Panna Maria na vás!!! Liptál - Májové  v NE - 9:30 a ST - 16:30. 
Je možné se zapsat na vedení Májových  - zástupci scholy, sborů, rodiče, mládež, 
ministranti, jednotlivé třídy náboženství, společenství, FAAP, Živý růženec..... 
 

PROGRAM MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:  
1. Sloka mariánské písně 
2. Četba s připomenutím minulého z knihy o donu Boscovi 
3. Sbor - píseň 
4. Litanie (10 druhů zpívaných) 
5. Modlitba u P. Marie: děti si seženou si   modlitby - básničky 
6. Závěrečná píseň                                                                                           Pf+prf 
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NOC KOSTELŮ 2022 
 

Noc kostelů se bude konat v pátek 
10. června 2022. 
 

Letošní Noc kostelů je dvojnásobně 
ovlivněna událost mi těchto dnů. Na jedné 
straně dlouho očekávaný konec pandemie, 
kdy se mnoho lidí stále bojí o své zdraví, a 
na straně druhé válka v nedaleké Ukrajině.  
Otevřené dveře kostelů mohou přinést 
poselství, že důvěra v evangelium může 

zmírnit lidské obavy. Naše otevřené dveře zvou ke společné modlitbě.  
Přeji všem návštěvníkům kostelů, aby zažili pokoj a zklidnění, načerpali nové síly 
a mohli společně s ostatními přijímat životní výzvy budoucnosti.  

+ Dr. Christoph Kardinal Schönborn Arcibiskup vídeňský 
MOTTO: Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat 
a chválit ho. 
Letošní motto Noci kostelů je opět vybráno z biblické knihy Žalmů. Autor Žalmu 
42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, 
touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě 
zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme i my podobné otázky: 
PROČ?, kterými se obracíme na Boha. 
Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní” 
po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu 
minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. 
Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho 
třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale 
i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je 
pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, 
cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ - k Bohu. 
Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, přeji vám, ať nejen 
o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte 
Boha, který je nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je 
zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky možný pokrok.“ 
Roman Kubín, římskokatolický kněz                        Zdroj: www.nockostelu.cz 

 

UKRAJINA – DĚTSKÝ DOMOV BORTNYKY 
 

Protože se objevují dotazy k situaci ukrajinských dětí a jejich rodin, které 
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dlouhodobě podporuje nejen v rámci 
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projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu, pokusili jsme se o nich zjistit něco více. 
O získané informace se s Vámi rádi dělíme: 
 Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) podporuje od roku 2005 Dětský 
domov pro chlapce „Živá perla“ v ukrajinské vesnici Bortnyky ve Lvovské 
oblasti. Chlapci jsou sirotci nebo napůl sirotci, případně pocházejí z rodin, kde 
byli rodiče zbaveni rodičovských práv. Proto se pro ně ředitel domova, pan 
Ruslan Markiv, od počátku snažil vytvořit dobrou atmosféru, která se k životu v 
rodině co nejvíc blíží. Jeho úspěšný model stojí na principech skutečného přijetí, 
formace a práce. Zkrátka tak, jak to funguje v běžné rodině. Po dvacetileté éře 
úspěšného rozvoje domova přišel rok 2022 a ozbrojený konflikt na Ukrajině. 
Dětský domov nebyl sice boji a ostřelováním přímo ohrožen, přesto se však 
ředitel Markiv rozhodl na základě opakovaných doporučení z mnoha stran a 
jednání s ředitelem ACHO panem Keprtem uskutečnit přesun 28 dětí ve věku od 
5 do 17 let na bezpečnější místo, a to do Loukova u Bystřice p. Hostýnem. 
 Obec Loukov a místní lidé je přijali s otevřenou náručí, ale ubytování zde 
není dlouhodobě vhodné. Vzhledem k tomu, že vývoj konfliktu na Ukrajině nelze 
předvídat, snaží se pro ně ACHO zabezpečit vhodné místo pro dlouhodobější 
pobyt na Svatém Kopečku u Olomouce. Mimochodem i z důvodu zabezpečení 
komplexní odborné péče, protože děti potřebují nejen vzdělání, zdravotní péči, ale 
mnoho z nich i péči psychologa. Prostory společnosti Arcibiskupské lesy 
Olomouc (ALSOL), které by jim měly poskytnout nový domov, zatím zejí 
prázdnotou, protože potřebují pár stavebních úprav a je nutné je vybavit 
nábytkem a veškerým vybavením. Je možné finančně přispět na pomoc s tímto 
vybavením, případně věnovat konkrétní potřebnou věc (např. mikrovlnku, 
žehličku, ruční šlehač, ledničku atp.). Více informací a kontakt naleznete na 
webové stránce: https://www.acho.charita.cz/pomoc-ukrajine/ddbortnyky/ 
 Podle sdělení koordinátorky pro Ukrajinu paní Kateřiny Biolkové, jsou 
rodiny s dětmi z ostatních podporovaných měst a vesnic (Ternopilu, Berežan, 
Kolomyje a Lopatynu), v pořádku. Pracovníci ACHO jsou v kontaktu s místními 
koordinátory Charity, jejichž prostřednictvím je rozdělována materiální pomoc 
z ČR. Tato pomoc je směrována především pro běžence z východních částí 
Ukrajiny, kteří často nacházejí azyl právě v těchto klidnějších místech na západě 
země. Je krásné vidět, že hodně mladých lidí, kteří byli v minulosti obdarováni 
v rámci projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu, nyní sami pomáhají jako 
dobrovolníci v centrech pro uprchlíky. 
(Na základě informací PR pracovníka ACHO pana Marka Navrátila a paní Kateřiny 
Biolkové, koordinátorky pro Ukrajinu a dobrovolníky zpracovala Marta Koňaříková). 
 

MLADÍ+MLADÍ+ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

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

ve společenství mladých lidí.  
Letošním mottem je "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16) 

Budeme rádi, když nabídneš své schopnosti pro službu druhým. 
Do přípravného týmu se mohou přihlásit zájemci, kterým je 18-30 let a již se 
nějakého celostátního nebo světového setkání mládeže zúčastnili. 
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm každý může najít něco 
zajímavého: např. zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, koncerty, 
slavení eucharistie, poutavé katecheze. Dokonce se chystá program i pro rodiny  
v sobotu 13. srpna 2022. 

Více informací na: www.celostatnisetkanimladeze.cz 
 

POZVÁNKY CENTRA PRO RODINU VSETÍN 
 7. května 2022 - 16. Prvomájová pouť rodin na sv. Hostýně.  V 9:30 májová 
pobožnost dětí u Vodní kaple s možností nazdobení májky. Mše svatá v 10:15 
hodin, ve 13:00 přednáška v Jurkovičově domě na téma RODINA, TÝM PRO 
ŽIVOT. Upozornění – buduje se nová silnice – omezena místa k parkování. Pro 
výjezd využijte hromadnou dopravu nebo si udělejte pěší pouť. 

 11. června 2022 – děkanátní den pro rodinu. Ve 14:00 mše svatá,  
v 15:00 program pro děti, mládež a rodiče (turnaj v kalčetu, taneční, kreativní 
tvoření, deskovky aj.) v 18:00 Garden Party. 

 
15. KVĚTEN 2022 - MEZINÁRODNÍ DEN RODINY 

 

Rodinný svaz ČR, z. s. vyhlašuje v Roce 
sv. Rodiny již čtrnáctý ročník Týdne pro rodinu 
s mottem RODINA – TÝM PRO ŽIVOT. 

Máloco kolem nás je tak nenahraditelné 
jako rodina. Nezastupitelný je také každý její 
člen. Kým jsem pro rodinu? Umíme si navzájem 

poděkovat? Týden pro rodinu nabídne desítky akcí v celé zemi. Rodiny si při 
společném posezení mohou vyplnit náš pracovní list, kde se ukáže, kdo zastává 
jaké povinnosti, starosti i radosti. Připojte se i Vy! Díky za to, že žijete rodinu!   

        www.tydenprorodinu.cz 
Týden od 8. - 15. května 2022 tak bude krásnou oslavou toho nejcennějšího, 

co máme - rodiny.  
DĚKANÁTNÍ DEN RODINY PROBĚHNE NA FARNÍ ZAHRADĚ  

11. ČERVNA. 
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PODĚKOVÁNÍ 
                 

             Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili důstojnou oslavu 
VELIKONOC, především všem, kteří jste uklidili kostel, Vám, kteří jste udělali 
květinovou výzdobu a na ni přispěli, připravili Boží hrob - paní Mařence a 
Lidušce, P. Lvovi, kostelníkům, akolytům, ministrantům za hrkání, dík, scholám, 
mužskému komornímu sboru, sbormistrům a dalším…  Také za Vaše dary na 
Boží hrob v Jeruzalémě, našim misionářonářům, postní almužnu, a také na 
sociálky, velké díky Vám všem! Díky za Vaši hojnou účast na velikonočních 
obřadech - za návrat do našich kostelů…. 

Díky také za SBÍRKY v době postní a o Velikonocích: 
 

Účel sbírky Datum Vsetín Liptál 
Postní almužna 10.4.  18.210CZK 637CZK 
LM - misionáři 3.4. 39987CZK 3.530CZK 
Boží hrob v Jeruzalémě 15. 4. 25.495CZK 2.800CZK  
Kostel  16. + 17. 4. 68.120CZK 9.807CZK 
Na kněze 18. 4. 33.365CZK 3.580CZK 
Na květiny - Boží hrob 18. 4.  4.772 CZK 3.820CZK 
 

MAMINKÁM 
             

MILÉ MAMINKY - MAMINEČKY, díky VÁM,  
že JSTE VY NÁS PŘIJALY, jsme i MY. 
 

RODINY V ROCE RODINY PRO SVATOST SVÉ RODINY 
 

AMORIS LAETIA - Jak u nás doma prožíváme s modlitbou k Panně Marii měsíc 
máj? Děti nebo rodiče mohou natočit na mobil krátké video domácí společné 
modlitby, nebo modlitby společenství a potom zaslat odkaz na favsetin  
P. Františkovi. Může se tak stát Vaše modlitby inspirací, svědectvím a 
povzbuzením pro ostatní. 
 

FARNÍ KRONIKY 2022 
 

Pro Boží požehnání si do našeho kostela přišli: 
Miloslav Filák (Střelná) a Zuzana Únarová (Vsetín) 

30. 04. 2022 
 

Ve vsetínském farním společenství jsme se rozloučili:                                           
Marta Daňková, roz. Martinková, 87 let, † 18. 04. 2022 (Vsetín) 

Vlastislav Seidl, 90 let, † 05. 05. 2022 (Vsetín) 
                           
 

 
 
 

Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál. 
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte do 15. května 2022 na adresu favsetin@ado.cz . 

Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. wwwwww..ffaarrnnoossttvvsseettiinn..wweebbnnooddee..cczz  .. 


