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EUCHARISTIE  
  

Evangelium nám představuje obraz 
hostiny, který nám připomíná tu nejvzácnější 
hostinu, jaké se vůbec můžeme zúčastnit, a to je 
přijímání nejsvětějšího T ěla a Krve Páně. 
Dostává se nám pozvání, ze kterého by nás měla 
jímat závrať, neboť jsme zváni na hostinu, při 
níž se sám Hostitel předkládá svým hostům jako 
nejvzácnější pokrm. Taková skutečnost se může 
lidskému rozumu jevit jako zcela absurdní, 
protože může být pochopena a přijata jen na 
základě hluboké víry. To ovšem také znamená, 
že nedostatek víry představuje vážnou překážku 
ve vztahu k Hostiteli, a to nejvzácnější, co nám 
předkládá, vystavuje nebezpečí zneuctění a 
nešetrného zacházení. Božský Hostitel si dnes 
může stěžovat na dvojí projev urážlivého 
jednání, s jakým se setkává u těch, které pozval 
na svou hostinu. Ti jedni, podobně jako 
v podobenství na pozvánku nedbají, protože 
pokládají své různé osobní záležitosti za 
důležitější a významnější než nedocenitelný dar 

sebedarujícího Boha, který se jim ve své svátosti sám nezištně předkládá. Jsou 
však dnes také jiní, kteří naopak přistupují k jeho svátosti s naprostou 
samozřejmostí, bez nezbytných předpokladů, bez náležité úcty, a někdy dokonce i 
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bez pozvání, protože „nerozlišují Tělo Páně“ a tím „jedí sobě odsouzení“. V obou 
případech je to smutný projev skutečnosti, že tito lidé nemají skutečnou víru. Ze 
slov svatého Pavla adresovaného Korintským víme, že takoví zbloudilí 
návštěvníci nejsvětější Boží Hostiny se vyskytují v církvi od samého počátku.   
Boží odpovědí na pochybnosti a skeptické názory všech těch, kteří se spolu 
s protestanty odvažují popírat reálnou přítomnost Ježíše Krista v Eucharistii, jsou 
tzv. eucharistické zázraky, kterých je registrováno a dokumentováno více než 100 
a vyskytují se prakticky na všech kontinentech. 
Skutečnost, že se zázrak přepodstatnění odehrává na našich oltářích každý den 
v naší přítomnosti, by neměla vést k tomu, že nám zcela zevšední, ale měla by 
naopak vždy znovu vyvolávat náš svatý úžas, úctu a lásku k Bohu tak nekonečně 
dobrému a nekonečně štědrému. Kdyby začaly jednou krvácet všechny posvěcené 
částečky, které jsou v důsledku podávání nejsvětějšího Těla na ruku a v důsledku 
nedbalého zacházení a čištění posvátných nádob roztroušené po dlažbě, brodili 
bychom se v některých chrámech v krvi.  
Jestliže je svatá Hostie jen oplatek, pak nemá smysl ji přijímat. Ale jestliže je tento 
chléb skutečným Božím Tělem, pak je třeba zmobilizovat všechnu svou víru a 
zacházet s ním nikoliv jako s kouskem chleba, ale jako s živým Bohem, před jehož 
tvář budeme muset jednou předstoupit. 

(Světlo číslo 40/XIX. ročník) 
                     

LETNICE – SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

V den Letnic se naplnila Pánova zaslíbení: „Když neodejdu (k Otci), Přímluvce 
k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (Jan 16,7) Skutky apoštolů nás 
informují o tom, že Petr a Jan kladli ruce na pokřtěné a vyprošovali jim 
zaslíbeného Utěšitele. Zatímco křtem vstupujeme do Ježíšova synovského vztahu 
k Otci, biřmování způsobuje, že se sjednocujeme s posláním Vykupitele. Křest se 
týká posvěcení vlastní duše, zatímco biřmování uschopňuje pokřtěného, aby 
dokázal účinně spolupracovat na budování Božího království. Pokřtěný člověk je 
vkládáním rukou, pomazáním a modlitbou vnitřně posílen dary Ducha Svatého a 
je uschopněn vydávat svědectví o Kristu.  
Od okamžiku Letnic v Jeruzalémě již nespočetné zástupy lidí milujících Boha, 
svatí a mučedníci dosvědčují proměňující sílu Ducha Svatého ve svém životě. 
Naskýtá se otázka: Proč tak zřídka cítíme účinek této svátosti, jsme často tak 
nerozhodní, znechucení, nahněvaní, smutní, bezmocní či bezradní? Je to proto, že 
dary Ducha Svatého přijaté při biřmování zůstávají nevyužity, příliš málo anebo 
vůbec s nimi nespolupracujeme, a tím je naplno nerozvíjíme. Přijetí Ducha Svatého 
není jednorázová záležitost, ale musí se prohlubovat každý den. Svatý Serafim 
Sarovský řekl: „Skutečným cílem křesťanského života je získat Ducha Svatého“. 
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Tím se myslí, že kdo vlastní Ducha Svatého, ten bude moci skrze něho, který je 
zosobněná láska, žít všechny situace každodenního života v lásce.  
Jak ale můžeme získat tohoto Ducha, Boží lásku? 
Svatý Serafim Sarovský vysvětluje: „Každý skutek vykonaný z lásky ke Kristu 
nám přináší milost Ducha Svatého, ale nejvíce modlitba, protože ta je vždy 
nástrojem v našich rukou po získání milosti Ducha.“ Zdůrazňuje, že především 
účast na bohoslužbě a charitativní služba lásky rozvíjí dar Ducha Svatého. Modlit 
se může každý a vždy. Modlitba otevírá duši.  
Při modlitbě, která je nenahraditelná, je dalším silným prostředkem také 
odevzdanost, zasvěcení se Panně Marii. Touto odevzdaností žije duše vroucí 
jednotu s Pannou Marií, která je nevěstou Ducha Svatého. 

(Světlo číslo 20/XXX.ročník) 
 

POZVÁNKY NA ČERVEN 2022 
 
VSETÍN – LIPTÁL – neděle 5. června 2022 - Slavnost seslání Ducha Svatého - 
při všech bohoslužbách obnovíme závazky plynoucí z přijetí svátosti biřmování, 
je také vyhlášena sbírka na Katolické školy. Odpoledne od 14:30 budou zde 
děkanátní modlitby za rodiny a povolání s videem v rámci Roku rodiny.  
CHARITA VSETÍN pořádá oslavy u příležitosti 30. let existence v panské – 
zámecké a podzámecké zahradě, srdečně zveme!!! 
ŠTÍPA – středa 8. června - společenství vdov a vdovců zve na pouť s modlitbami 
za nová kněžská povolání. V 10:00 mše svatá, 11:00 kulturní zastavení, svědectví, 
12:00 oběd z vlastních zdrojů, 14:00 přednáška Mgr. Růžena Sekulová. 
VSETÍN - středa 8. června – ubrousková technika – dekupáž – zve CPR v 16:00 do 
PD Vsetín. 
VSETÍN - pátek 10. června 2022 – Noc kostelů. 
VSETÍN - sobota 11. června 2022 – CPR a MLÁDEŽ VseDě zve na DĚKANÁTNÍ 
SETKÁNÍ RODIN v rámci Roku rodiny. 
PROGRAM:  14:00  mše svatá za rodiny děkanátu. 
                        15:00  přednáška pro manžele  - P. Janko Rušín 
                              15:00 program pro děti, mládež a rodiče (turnaj v kalčetu, 

taneční, kreativní tvoření, deskovky aj.) 
                        18:00  GARDEN PARTY na zahradě. 
 

VSETÍN - neděle 12. června 2022 – v 9:30 první svaté přijímání 11 dětí. 
 

VSETÍN – LIPTÁL – pondělí 13, června 2022 v 7:30 odjezd od kostela na Vsetíně 
na výlet do Loštic. 
 

VSETÍN – LIPTÁL - čtvrtek 16. červen 2020 oslava SVÁTKU BOŽÍHO TĚLA - 
zasvěcený svátek.  Mše svatá bude v 17:00 ve farním kostele. V kapli sv. Růženy 
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v 10:00 pro seniory (Liptál 17:00), zveme všechny, přijďte poděkovat za ochranu 
během pandemie. 
 

VSETÍN - čtvrtek 25. červen 2022 setkání FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU 
Východního Valašska v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie: 
Programem provází Mons. P. ThMgr. Pavel Dokládal, národní prezident 
Světového apoštolátu Fatimy v ČR s pastorační asistentkou Mgr. Hanou 
Frančákovou, členkou mezinárodní rady WAF. Začátek v 16:30, s přednáškou: 
FATIMA - RUSKO. 
 

VSETÍN – 24. - 26. června 2022 - zveme všechny rodiče a prarodiče na Triduum 
MM. Doporučené texty k triduu:  pátek: 2. Sam 11, 1 – 4 (po večerní mši svaté), 
 sobota: Iz 42, 1 – 4 (po ranní mši svaté), 
 neděle: Řím 8, 35 – 39 (po večerní mši svaté). 
 

CPR - POZVÁNKY 
 

VSETÍN – Centrum pro rodinu Vás zve do Klubu maminek v Pastoračním domě 
Vsetín od 9:30 h do 12:00 h na následující aktivity: 
8. června 2022 – tvoření vázičky ze skleněné láhve (láhev si přineste), 
22. června 2022 - tvoření – malované kamínky. 
 

VSETÍN – LIPTÁL  - 17. - 19. června 2022 Centrum pro rodinu zve otce na 
Víkend pro otce s dětmi aneb: „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce!" 
Více na webu: vsetin.dcpr.cz/programy/pro-muze.html 
 

OLOMOUC - 30. června 2022 ve čtvrtek jsme zváni na poděkování otci 
arcibiskupovi Janu Graubnerovi za jeho dlouholetou službu. V 17 hodin bude 
mše svatá v katedrále sv. Václava v Olomouci u příležitosti výročí jejího 
posvěcení s prosbami o hojnost milostí pro nastávající službu arcibiskupa 
pražského a primase českého. 
 

NOC KOSTELŮ 2022 - PROGRAM 10. 6. 2022 
 

18:00 - 19:00  Mše svatá 
19:15 - 20:00  Koncert mužského 
pěveckého sboru Lumír 
20:00 - 20:30  Komentovaná prohlídka 
kostela, sakristie a kůru s varhanami 
20:30 - 21:00 Koncert mužské schóly 
Vsetínské farnosti 
21:30 - 22:00 Závěrečná modlitba za 
město s požehnáním 
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POZVÁNÍ NA VÝLET DĚTÍ A FARNÍKŮ ZA MISIONÁŘI  
 

V pondělí 13. června 2022 ráno v 7:30 hodin vyjedeme autobusem směr 
Loštice, odkud k nám přijeli v postní době bratři vincentini vést lidové misie. 
Školní děti, ale i zájemci z naší farnosti – rodiče, prarodiče či farníci spolu s P. 
Františkem a misionáři, budou po příjezdu slavit ranní mši svatou v Lošticích. Po 
bohoslužbě půjdeme společně do muzea tvarůžků, na což jsme někteří velice 
zvědavi a po prohlídce se opět sejdeme s P. Jánem a misionáři u opékání špekáčků 
na farním dvoře. Společný oběd i pobesedování zakončíme asi ve 14 hodin. V 
14:30 nás již budou očekávat na hradě Bouzov, kde si zájemci projdou základní 
prohlídkový okruh. Podle počasí a únavy výletníků strávíme ještě nějaký čas v 
hradních prostorech a nejpozději v 16 hodin se vydáme na cestu k domovu. 
Ještě je několik volných míst v autobuse, kdo máte zájem cestovat s námi, prosím 
zapište se v sakristii nebo zavolejte P. Františkovi (731 402 160). 

erf 
 

PASTÝŘSKÝ LIST K UKONČENÍ DIECÉZNÍ ETAPY SYNODY  
O SYNODALITĚ 

 

Milé sestry a bratři, především chci v této chvíli upřímně poděkovat všem, 
kteří přijali výzvu papeže Františka a zapojili se do práce synodních kroužků. 
Zvláštní poděkování patří diecéznímu týmu za velkou práci, kterou odvedli ve 
skvělé kvalitě. Mám radost, že se do práce v synodálních kroužcích zapojilo tolik 
lidí, kteří udělali zkušenost synodality, která je duchovní skutečností, protože 
jde o společnou modlitbu a společné naslouchání Božímu hlasu, o společné 
hledání Boží vůle. Mnozí jste udělali zkušenost s působením Ducha Svatého, 
který vytváří církevní společenství z těch, kteří se jím nechají vést. Za tento veliký 
dar děkuji Pánu Bohu a právě v něm vidím velikou naději pro naši diecézi. 
Chladné statistiky ukazují poměrně smutná čísla, například za poslední léta klesl  
v diecézi počet účastníků na bohoslužbách ze 115 tisíc v roce 2000 na 75 tisíc v roce 
2017, klesl počet pokřtěných i počet dětí u prvního sv. přijímání. Počet biřmovanců 
klesl z 2 tisíc na 1 tisíc. Kněžský seminář je téměř prázdný. Vidím únavu mnoha 
kněží, kteří často přes všechnu svou námahu nevidí plody své práce, které by 
přinášely radost. Vedle toho vidíme mnoho plodné námahy v řadě farností, které 
se krásně rozrůstají, úžasnou práci církevních škol a obdivuhodný rozvoj církevní 
Charity. Do synodální práce se zapojilo přes pět tisíc lidí a potěšitelné je, že 
největší věková skupina účastníků byla od 30 do 60 let. V tom vidím velkou naději. 
Syntéza jednotlivých výstupů z kroužků poukázala kriticky na řadu skutečností, 
ale taky ukázala velkou sílu touhy a ochoty nasadit se pro obnovu církve, či se 
aspoň připojit. Pro správné přijetí syntézy je zásadně důležitý postoj lásky, která 
se nebojí kritiky, ale dívá se do textu jako do zrcadla diecéze.  
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Ne všechno se týká konkrétní farnosti nebo konkrétního kněze. Nesmíme všechnu 
kritiku vztahovat na sebe, ale ani nesmíme říkat, že všechno se týká jen jiných, 
nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco z řečeného netýká aspoň z části také mě. 
Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají po stejné věci, ale chyba je někde v 
komunikaci či způsobu vidění. Zásadní je otázka: Co ode mě žádá Bůh? Co bych z 
mé strany mohl udělat pro zlepšení? Musím trpělivě počítat s postupnými kroky a 
hledat spojence. Musíme rozlišit, co je řešitelné ve farnosti, co v diecézi, co patří na 
světovou úroveň.  
Některé věci můžeme začít ve farnosti řešit hned. Na společném setkání 
synodních kroužků, nebo jejich zástupců, s duchovním správcem a farní radou 
projevit ochotu ke společné otevřenosti vedení Duchem Svatým a ke spolupráci na 
jeho díle. Nesmíme při tom zapomenout, že metodou synodality se chceme řídit 
při všech dalších krocích, že nejde o demokracii, o názor většiny či vlivných lidí, 
ale o společné, stálé a pokorné hledání Boží vůle. Jednotlivé farnosti se od sebe 
někdy hodně liší, proto se budou lišit i jejich priority. Společným cílem je pro 
všechny živé společenství, které vydává svědectví o živém Kristu. Někde už na 
cestě k takovému cíli urazili kus cesty a krásně rostou. Jinde se ukazuje, že kvůli 
objektivním příčinám, například velkému vystěhovalectví z obce, nemohou být 
plnohodnotným farním společenstvím, protože nemají žádné děti ani rodiny, a v 
budoucnu bude třeba hledat řešení ve spojení farností. Přesto už dnes, i když tam 
jde jen o několik starých lidí, mohou vytvářet živé společenství lásky, modlitby a 
spolupráce. Pán Ježíš řekl: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já 
uprostřed nich.“ Neřekl, kde jich bude sto či tisíc, ani neřekl, že musí jít o mladé a 
schopné lidi. On počítá s každým. Vedle toho musíme počítat s lidskými 
předpoklady jako například, že děti a mládež k zdravému rozvoji své víry nutně 
potřebují společenství vrstevníků. Podobně je důležité pro křesťanskou rodinu mít 
společenství věřících rodin. Nemálo farností však má podmínky pro vytvoření 
živého společenství, a přesto tam není. Tam je třeba se dívat na současnou situaci 
jako na velkou výzvu a hledat odpovědi. Vzhledem k rozdílnosti situace bude 
třeba v různých farnostech začít z jiného konce, ale všude může jít o stejnou 
povznášející zkušenost spolupráce s Duchem Svatým na budování živé církve.  
 Některými tématy se už zabývám s kněžími. Nejprve já s děkany, pak 
děkani s kněžími v děkanátech. Zabývali jsme se například návrhem zavést 
povinné pastorační rady ve farnostech. Zatím jsme udělali rozhodnutí, že v 
příštím roce se při vizitaci farnosti vizitátor setká s farními radami. Některé úvahy 
ukazují, že při hledání správných řešení budeme muset jít do daleko větší 
hloubky. Mnozí volají po radostnější bohoslužbě, což je dobře, ale k velikonoční 
radosti se jde přes Kalvárii, a o oběti se nedá mlčet. Kristus bez kříže by nebyl 
Spasitel. Někteří chtějí snížit mravní nároky, ale ty nestanovili lidé, nýbrž Kristus. 
Mnozí kritizují kněze, ale nikdo rodiny, a přitom kněží jsou takoví, jak je 
vychovaly rodiny. Někteří myslí, že svěcení ženatých mužů na kněze vyřeší 
nedostatek kněží. Hlubší rozbor však ukazuje, že základním problémem není 
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celibát, ale nedostatek chuti žít pro druhé, či chybějící smysl pro službu a oběť, že 
mládež vyrůstající v blahobytu a hledající kariéru se těžko rozhoduje pro 
povolání, které není atraktivní ani oceňované. Smysl pro službu druhým či 
schopnost vycházet s druhými se pěstuje od dětství v rodině. Bez zkušenosti s 
dobrým otcem v rodině se mladík těžko učí být duchovním otcem a budovatelem 
farního společenství. Teď není prostor k hlubšímu studiu tohoto tématu. Uvádím 
ho jen jako příklad problému, jehož řešení bude vyžadovat mnoho odvahy a 
široké spolupráce, abychom nezůstali jako bezradní v začarovaném kruhu. Velké 
zapojení věřících středního věku i mladých lidí do práce synodálních kroužků mi 
dává velkou naději, protože dobré výsledky se mohou ukázat jen tehdy, když 
začnou všichni najednou. Když totiž mladí rodiče přijmou více dětí a dobře je 
vychovají, když mladí muži ukáží velkorysost a odvahu nabídnout se Bohu do 
kněžské služby, když kritici raději pomohou a farníci převezmou svůj díl 
odpovědnosti za služby ve farnosti či údržbu kostela, když kněží s pokorným 
vědomím svých chyb a nedostatků budou ukazovat trpělivost a vyzařovat radost 
z Boha. Když se všichni rozhodnou začít u sebe. Některé návrhy prozrazují, že ne 
všichni věřící vědí o některých věcech, které dávno v diecézi fungují. To volá po 
vysvětlující informaci. Navrhuji lépe využít diecézního časopisu Oldin, udělat z 
něj hlavní informační kanál ke sněmovním kroužkům a všem, kteří mají zájem o 
život místní církve. Budou se v něm podávat žádané informace ve větší míře, 
odpovídat na dotazy a taky sdělovat zkušenosti dobré praxe z farností. Tak úsilí 
jedněch může povzbudit druhé. Povzbuzení a dobrých příkladů není nikdy dost. 
Stručné zpracování písemných výstupů z kroužků najdete v Oldinu i na 
webových stránkách arcidiecéze.                            S vděčností žehná každému z Vás  

arcibiskup Jan   
 

SYNODÁLNÍ PROCES 
 

Ukončení diecézní fáze synodálního procesu Dne 7. května 2022 byla ukončena 
diecézní fáze synodálního procesu v Arcidiecézi Olomouc. Děkujeme všem za 
účast a také za podporu a rozvoj synodality ve farnostech. Na webu ado.cz 
naleznete text diecézní syntézy. Tato syntéza byla předána Národnímu 
synodálnímu týmu, který z diecézních syntéz bude v průběhu měsíce června 
připravovat národní syntézu. Ta bude představena při Národním synodálním 
setkání, dne 6. července 2022 na Velehradě.  
 

BIŘMOVÁNÍ 
 

Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, která byla vyhlášena učitelkou církve, píše ve 
své autobiografii, jak důležitá byla příprava na biřmování, které přijala jako 
jedenáctiletá: „Krátce po prvním svatém přijímání jsem znovu začala duchovní 
obnovu před biřmováním. Velmi pečlivě jsem se připravovala na návštěvu Ducha 



 
- 8 -

Svatého a nechápala jsem, že se přijetí této svátosti lásky nevěnuje dost pozornosti. 
(…) Jako apoštolové jsem blaženě očekávala návštěvu ducha Svatého. (…) Měla 
jsem radost při pomyšlení, že brzy budu dokonalou křesťankou, ale zejména, že 
budu mít na čele tajemný kříž, kterým mě biskup označí při udělování svátosti. 
(…) V ten den jsem dostala sílu trpět, protože brzy se mělo započít utrpení mé 
duše…“ 

 (Světlo číslo 20/XXX.ročník) 
 

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 2023 
 

Přihlašovat  se mohou mladí již od letošní 8. třídy, horní věková hranice není 
stanovena. Zapisovat se můžete v sakristii, začínáme již v letošním roce 
s přípravou.  
Biřmovanci se podle svých možností zapojí do organizace Děkanátního dne rodiny 
11. června 2022 a zúčastní se Děkanátní pouti za rodiny a povolání na Velehrad 
3. září 2022. 
Také zveme laiky k zapojení do přípravy biřmovanců. Můžete si vybrat 
z následujících témat, která budou s biřmovanci probírána: 
Liturgie, svátosti, křest; Manželství; Biřmování I + II; Církev ve světě; Eucharistie I 
+ II; Společenská zodpovědnost; Osobní povolání I; Svátost smíření I + II; Církev a 
lidská práva; Víra se projevuje láskou… 
 

OLOMOUC SVĚCENÍ KNĚŽÍ 2022 
 

 Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci  
v sobotu 25. 6. 2022 v 9.30 hodin z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:  
 

Mgr. Biernát Josef z farnosti Bánov, 

Mgr. Gelnar Lukáš z farnosti Velehrad, 

Mgr. Fiala Pavel z farnosti Dřevohostice, 

Mgr. Šary František z farnosti Lidečko. 

Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí! 
 

ZÁVĚR ROKU RODINY 
 
 V naší olomoucké arcidiecézi zakončíme Rok rodiny na Arcidiecézní pouti 
rodin v sobotu 27. srpna 2022 na Svatém Hostýně.  
Na celou dobu letních prázdnin k této příležitosti připravujeme projekt Rodina na 
cestě. Rodiny s dětmi, prarodiče s vnoučaty, senioři, manželé i jednotlivci mohou 
navštívit 50 vybraných míst (poutní místa, kostely, kapličky, kříže...). Celý projekt 
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bude mít svou aplikaci a webovou stránku rodinanaceste.ado.cz. Aplikace bude 
obsahovat myšlenky Mons. Josefa Nuzíka určené pro rodiny. Pro děti v ní budou 
připravené kvízy, hádanky a také se vždy něco dozví o navštíveném místě.  
 

POSTNÍ ALMUŽNA 2021 A 2022 

 
Postní almužna 2022 v Charitě Vsetín a využití prostředků z roku 2021 

 
 Smyslem Postní almužny je být vnímavý k potřebám druhých lidí. 
I nepatrnými dobrými skutky můžeme rozzářit život svých bližních i svět 
kolem nás. Děkujeme všem, kteří si v postní době byli ochotni něco odříct 
a ušetřené peníze darovat pro dobro a pomoc potřebným. Svědčí o tom 
i výsledek letošní Postní almužny, který činil 107 222,- Kč. Zároveň se chceme 
s Vámi podělit o to, jakým způsobem byly využity prostředky z loňského roku 
ve výši 122 223,- Kč prostřednictvím Charity Vsetín.  
 Největší díl pomoci (45 000 Kč) směřoval k lidem se zdravotním postižením 
(poskytnutí příspěvku na terapie a rehabilitace nehrazené zdravotní pojišťovnou, 
na osobní asistenci dětí s těžkou poruchou autistického spektra, na úhradu baterie 
do elektrického vozíku pro těžce tělesně postiženého). 
Další částka ve výši 30 000 Kč byla věnována rodině postižené výbuchem plynu 
v rodinném domě. Na přímou pomoc několika rodinám i jednotlivcům v těžkých 
životních situacích byly poskytnuty příspěvky v celkové výši 35 700 Kč (jednalo 
se o pomoc matce se třemi dětmi, která se po náhlém úmrtí manžela ocitla v tíživé 
sociální situaci, příspěvky na úhradu základních potravin, hygienických potřeb, 
doplatku za elektřinu a zakoupení pračky). 
Příspěvky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin na letní tábory, zájmové 
kroužky a školní potřeby činily 11 523 Kč. 
 V rámci sociálních šetření je při rozhodování o poskytnutí pomoci kladen 
důraz na úzkou spolupráci se sociálními pracovníky dalších neziskových 
organizací (Azylový dům pro matky s dětmi, Auxilium, Centrum pro rodiny atd.), 
kteří v ambulantních a terénních službách poskytují podporu sociálně 
znevýhodněným rodinám nebo jednotlivcům, jejich životní situací dobře znají 
a nám tím garantují, že prostředky jsou poskytovány oprávněně. 
 

Děkujeme Vám všem, kteří máte otevřená srdce a nejste lhostejní k potřebám lidí 
kolem nás. 

Marta Koňaříková, pastorační asistentka  
Charita Vsetín 
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SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN 2022  
 
Desáté světové setkání rodin bude zahájeno Festivalem 
rodin s papežem Františkem v Aule Pavla VI. ve středu 
22. června večer. 
Během zahájení festivalu vystoupí skupina Il Volo, 
která bude sdílet pódium s vlastními rodinami. Pět 
rodin se také podělí o svá svědectví, mimo jiné o svých 
zkušenostech s odpuštěním, krizí či povoláním ke 
svatosti tváří v tvář tragédii. Následovat bude projev papeže Františka, po němž 
zazní oficiální hymna setkání v podání sboru římské diecéze. 
Čtvrtek 23. června bude plně věnovaný panelovým diskuzím a řečníkům. Bude 
zahájen mší svatou slouženou v angličtině v bazilice svatého Petra v 8:30 
a zakončen večerním koncertem a prohlídkou Lateránského paláce. Panely 
prvního dne konference v Aule Pavla VI. se zaměří na dvě témata. Prvním bude 
„Synodalita a domácí církev“ a druhým bude „Doprovázení v prvních letech 
manželství“. 
Druhý den konference, v pátek 24. června, budou panelisté diskutovat o identitě 
a poslání křesťanské rodiny v rámci panelu o rodinném životě a technologiích, 
včetně sociálních sítí, a odpoledne vystoupí řečník na téma sexuální výchovy. Den 
zakončí delegáti setkáním s farními společenstvími v Římě. 
Sobotu 25. června zahájí eucharistická adorace ve vatikánské Aule Pavla VI. a po 
ní bude následovat diskuse o cestách svatosti v rodinném životě se zvláštním 
zaměřením na manželské světce. Hlavní mši svatou na Světovém setkání rodin 
bude papež František sloužit v 17:30 na Svatopetrském náměstí. 
Světové setkání rodin bude zakončeno modlitbou Anděl Páně na Svatopetrském 
náměstí s papežem v neděli 26. června. 
ZZaa  nnaaššii  ffaarrnníí  rrooddiinnuu  ppoojjeeddoouu  nnaa  sseettkkáánníí  TToonnddaa,,  PPaavvllaa  aa  DDaavvííddeekk  AAddaammccoovvii..    
 Organizátoři doufají, že mnoho rodin z celého světa se červnové akce 
virtuálně zúčastní tím, že si naladí online přenosy a živé streamy všech promluv 
a katechezí.  
  

MÁJOVÉ 2022 - PODĚKOVÁNÍ 
            

             Nejkrásnější měsíc v roce - KVĚTEN je zasvěcen Panně 
Marii, každý den byly MÁJOVÉ v kostele nebo „domácí církvi“, 
četly se příběhy ze života Dona Boska – pro děti i dospělé. 
Děkujeme těm, co májové pobožnosti navštěvovali (děti si na 
nástěnku za účast na májových nalepily celkem 24 kytiček) a také 
těm, co je vedli – tedy P. Františkovi a také hlavně panu Václavovi 
Kührovi, kostelníkovi.       

prf 
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CHARITA VSETÍN ČERVEN 2022



 
- 12 -

INTENCE - ÚMYSLY NA II. POLOLETÍ ROKU 2022 
 
 

     V sakristii nebo během týdne na faře je k dispozici kalendář na II. pololetí roku 
2022, kde je možné si zapsat úmysly mší svatých.  
„Ve chvíli tělesné smrti končí neodvolatelně čas určený k nápravě života a zadostiučinění 
za hříchy… Jak můžeme pomáhat duším v očistci? Největší pomocí je mše svatá na úmysl 
zemřelé osoby, čili oběť samotného Krista.“  (Milujcie se! 4/2015) 
 
      Mše svatá je mocný prostředek a přímluvná modlitba, avšak nemusí být vždy 
jen za spásu zemřelých (zádušní = za duše zemřelých), ale může být sloužena jako 
prosba v různých potřebách, nebo za naše blízké, kteří jsou v těžké situaci.  
 
       Farář je povinen sloužit každý týden mši svatou za své farníky.  
((  557711  441111  669922))..  
 

Z JEDNÁNÍ EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI 
 

Plánované aktivity na druhé pololetí 2022 
 Projekt na rekonstrukci podlahy a topení v kostele - výkresy jsou hotovy, 

probíhá jednání s NPÚ. 
 Rekonstrukce vedení a těles ústředního topení v budově fary – bude potřeba 

brigádníky na vyklizení dvou místností (skladů). 
 Výmalba kostela a očištění lavic (až nakonec vnitřních prací).  
 V LETNÍCH MĚSÍCÍCH BUDE VYHLÁŠENA BRIGÁDA na vyčištění 

„příkopu“ vedle chodníku kolem kostela. 
 

FARNÍ KRONIKY 2022 
 

Do našeho farního společenství jsme přijali: 
Anna Droppová, * 20. 02. 2022 (Vsetín) 
Ester Papšíková, * 20. 01. 2022 (Vsetín) 

 
 

Pro Boží požehnání si do našeho kostela přišli: 
Tomáš Redek  (Říčany) a Alena Škarpová (Zděchov) 4. 06. 2022 

 
 

Ve vsetínském farním společenství jsme se rozloučili:                                                         
Ludmila Vašků, roz. Juříková, 77 let, † 14. 05. 2022 (Vsetín) 

Ľudevít Ščuka, 65 let, † 30. 05. 2022 (Vsetín) 
 
                                                                      
 
 

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

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

 


