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          AAddrreessaa::      775555  0011  VVSSEETTÍÍNN,,  HHoorrnníí  MMěěssttoo  113344,,  775566  3311  LLIIPPTTÁÁLL  117700  
          TTeell..::        557711  441111  669922  
          EE  --  mmaaiill::        ffaavvsseettiinn@@aaddoo..cczz;;  ffaalliippttaall@@aaddoo..cczz  
          WWeebb::                wwwwww..ffaarrnnoossttvvsseettiinn..wweebbnnooddee..cczz  
  

NNAANNEEBBEEVVZZAATTÁÁ  
  

DDoo  nneebbee  vvcchháázzíí  MMaarriiaa  
ttaakk  jjaakkoo  sslluunnccee  zzáářřííccíí,,  
jjaakkoo  jjiittřřeennkkaa  ttřřppyyttiivváá  
ppooddoobbnnáá  kkrráássoouu  mměěssííccii..  
  

KKrráálloovvnnaa  ssvvěěttaa  ssppaanniilláá  
ddnneess  nnaa  ttrrůůnn  sslláávvyy  vvssttoouuppiillaa  
bbllíížž  kk  SSyynnuu,,  jjeehhoožž  mmaattkkoouu  jjeesstt  
aa  jjeennžž  jjee  ddřříívv  nneežž  ssvvěěttlloo  hhvvěězzdd..  
  

VVzzaattaa  nnaadd  kkůůrryy  aanndděěllsskkéé,,  
nnaadd  vvššeecchhnnyy  ttvvoorryy  nneebbeesskkéé,,  
jjeeddiinnáá  cceennoouu  zzáásslluuhh  ssvvýýcchh  
ppřřeeddččíí  ssbboorr  ssvvaattýýcchh  vveešškkeerrýýcchh..  
  

TToohhoo,,  jjeejjžž  vv  llůůnněě  nnoossiillaa  
aa  ddoo  jjeesslliiččeekk  vvlloožžiillaa,,  
vviiddíí  vvee  sslláávvěě  OOttccoovvěě,,  
žžee  nnaadd  vvššíímm  ssvvěětteemm  ppaannuujjee..  
  

TTyy,,  PPaannnnoo  ppaanneenn  vvzznneeššeennáá,,  
oorroodduujj  zzaa  nnááss  uu  SSyynnaa,,  
vvžžddyyťť  sskkrrzzee  tteebbee  ppřřiiššeell  kk  nnáámm  
bbyy  mmoohhll  nnáámm  ddáátt  sseebbee  ssáámm..  
  

BBuuďď  cchhvváállaa  OOttccii  ssee  SSyynneemm  
ii  ss  DDuucchheemm  UUttěěššiitteelleemm,,  
žžee  ppooccttiillii  ttěě  vvěěttššíí  ccttíí,,  
nneežž  vvššeecchhnnyy  lliiddsskkéé  bbyyttoossttii..  
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MMĚĚSSÍÍCC  SSRRPPEENN  --  ČČAASS  VVEELLKKÝÝCCHH  PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTTÍÍ  
  

                VVssttuuppuujjeemmee  ddoo  mměěssííccee  ssrrppnnaa..  ZZvvllááššťť  dděětteemm  aa  mmllááddeežžii  ssee  ttoo  nnee  
ppřříílliišš  ddoobbřřee  ppoosslloouucchháá..  LLeettnníí  pprráázzddnniinnyy  ssee  ppřřeekkllooppiillyy  ddoo  ddrruuhhéé  
ppoolloovviinnyy..  ZZ  vvllaassttnníí  zzkkuuššeennoossttii  vvíímm,,  žžee  ddrruuhháá  ppoolloovviinnaa  uuttííkkáá  mmnnoohheemm  
rryycchhlleejjii  nneežž  ppoolloovviinnaa  pprrvvnníí..  MMoožžnnáá  oo  ttoo  vvíícc  ssee  mmůůžžeemmee  ttěěššiitt  zz  
kkaažžddééhhoo  ddnnee,,  kktteerrýý  ppřřiicchháázzíí..  
              JJeessttlliižžee  jjsseemm  nnaaddeeppssaall  ssvvéé  zzaammyyššlleenníí  vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  mměěssíícceemm  

ssrrppnneemm  jjaakkoo  „„ččaass  vveellkkýýcchh  ppřříílleežžiittoossttíí““,,  mmáámm  nnaa  mmyyssllii  ppřřeeddeevvššíímm  ttřřii  vvěěccii..  TToouu  
pprrvvnníí  jjee  CCeelloossttááttnníí  sseettkkáánníí  mmllááddeežžee,,  kktteerréé  ssee  uusskkuutteeččnníí  vvee  ddnneecchh  99..  aažž  1144..  ssrrppnnaa  vv  
HHrraaddccii  KKrráálloovvéé..  OOssoobbnněě  jjsseemm  ssee  zzúúččaassttnniill  nněěkkoolliikkaa  ttěěcchhttoo  sseettkkáánníí  aa  mmoohhuu  ppoottvvrrddiitt,,  
žžee  ttaattoo  sseettkkáánníí  ppoossiilluujjíí  aa  pprroohhlluubbuujjíí  vvíírruu..  ČČlloovvěěkkaa  nneenneecchháá  cchhllaaddnnýýmm,,  ppookkuudd  ssee  
sseettkkáá  nnaappřř..  ss  ppěěttii  ttiissííccii  vvrrsstteevvnnííkkůů,,  kktteeřříí  mmaajjíí  sstteejjnnoouu  vvíírruu  aa  sstteejjnnýý  ppoohhlleedd  nnaa  ssvvěětt..  
ČČaassttoo  mmllaaddýýmm  cchhyybbíí  vvee  ttřříídděě,,  vv  mmííssttěě  bbyyddlliiššttěě  nneebboo  ii  vvee  ffaarrnnoossttii  mmllaaddíí,,  kktteeřříí  jjssoouu  
vvěěřřííccíí..  PPřřii  ttěěcchhttoo  sseettkkáánníícchh  mmůůžžeemmee  zzaakkoouuššeett  uunniivveerrzzaalliittuu  ccíírrkkvvee..  VVěěřříímmee  ssppoolleeččnněě  
aa  nneenníí  nnááss  mmáálloo..  DDaallššíímm  ppřříínnoosseemm  ttěěcchhttoo  sseettkkáánníí  jjee  mmoožžnnoosstt  ppoottkkáávvaatt  bbiisskkuuppyy  ––  
nnáássttuuppccee  aappooššttoollůů..  PPrroo  mmnnoohhéé  mmllaaddéé  jjee  ttoo  pprrvvnníí  ppřříílleežžiittoosstt  kk  oossoobbnníímmuu  sseettkkáánníí  ss  
bbiisskkuuppeemm..  VVeellkkýýmm  kkllaaddeemm  jjee  ii  ppeeččlliivvěě  ppřřiipprraavveennýý  pprrooggrraamm,,  vvee  kktteerréémm  ččlloovvěěkk  
mmůůžžee  pprroožžíítt  kkrráássnnoouu  mmooddlliittbbuu,,  aaddoorraaccii,,  kkaatteecchheezzii  nneebboo  mmššii  ssvvaattoouu..  DDoobbrroovvoollnnííccii  
ppřřiipprraavvuujjíí  pprrooggrraamm  jjiižž  řřaadduu  ttýýddnnůů  ppřřeedd  ssaammoottnnýýmm  sseettkkáánníímm..  KKddoo  ssee  nneemmůůžžee  
sseettkkáánníí  zzúúččaassttnniitt  oossoobbnněě,,  pprrooggrraamm  ppřřeennááššíí  tteelleevviizzee  NNooee..  
                      DDrruuhhoouu  uuddáálloosstt,,  kktteerroouu  cchhccii  zzmmíínniitt,,  jjee  ssllaavvnnoosstt  NNaanneebbeevvzzeettíí  PPaannnnyy  MMaarriiee..  
KKoolliikk  kkoosstteellůů  ssee  ttěěššíí  pprráávvěě  ttoommuuttoo  zzaassvvěěcceenníí..  NNaa  pprrvvnníímm  mmííssttěě  nneejjnnaavvššttěěvvoovvaanněějjššíí  
ppoouuttnníí  mmííssttoo  nnaaššíí  vvllaassttii  SSvvaattýý  HHoossttýýnn..  DDaallššíímm  vvýýzznnaammnnýýmm  mmíísstteemm  jjee  bbaazziilliikkaa  nnaa  
VVeelleehhrraadděě..  PPrroo  nnááss  jjee  ddůůlleežžiittéé,,  žžee  ii  mmyy  mmáámmee  kkoosstteell  zzaassvvěěcceennýý  ttééttoo  úúžžaassnnéé  pprraavvdděě  
vvíírryy..  PPaannnnaa  MMaarriiaa  bbyyllaa  ss  ttěělleemm  ii  dduuššíí  vvzzaattaa  ddoo  nneebbeesskkéé  sslláávvyy..  TTeennttoo  ddeenn  mmáámmee  
pprroožžíívvaatt  vvee  ssllaavvnnoossttnníímm  dduucchhuu  aa  rraaddoovvaatt  ssee,,  žžee  ssee  PPaannnnaa  MMaarriiaa  vv  nneebbii  zzaa  nnááss  
ppřřiimmlloouuvváá..  
                      TTřřeettíí  aa  ppoosslleeddnníí  uuddáálloossttíí  jjee  mmuullttiižžáánnrroovvýý  kkřřeessťťaannsskkýý  ffeessttiivvaall,,  kktteerrýý  ssee  kkoonnáá  vv  
nnaaššeemm  mměěssttěě  oodd  1188..  ddoo  2200..  ssrrppnnaa..  PPoořřááddáánníí  ttoohhoottoo  ffeessttiivvaalluu  mmáá  uu  nnááss  jjiižž  ddeellššíí  
ttrraaddiiccii..  PPřřeessttoožžee  hhoo  ppoořřááddaajjíí  sseessttrryy  aa  bbrraattřřii  zz  pprrootteessttaannttsskkýýcchh  ccíírrkkvvíí,,  ffeessttiivvaall  mmáá  ccoo  
nnaabbííddnnoouu  ii  nnáámm  zz  kkaattoolliicckkéé  ccíírrkkvvee..  KKoonncceerrttyy,,  ppřřeeddnnáášškkyy,,  wwoorrkksshhooppyy,,  ffiillmmyy,,  
ssppoorrttyy,,  sslluužžbbaa  mmooddlliitteebb  aa  dduucchhoovvnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  ––  ttoo  vvššee  ppřřiibblliižžuujjee  úúžžaassnnoouu  
pprraavvdduu  oo  JJeežžííššii,,  kktteerrýý  nnááss  mmiilluujjee  aažž  kk  ssmmrrttii  nnaa  kkřříížžii..  UUdděělleejjttee  ssii  ččaass  aa  nnaavvššttiivvttee  
aalleessppooňň  nněěkktteerrýý  zz  pprrooggrraammůů..  KKoommpplleettnníí  pprrooggrraamm  nnaalleezznneettee  nnaa  wweebbuu  
ffeessttiivvaalluunniitteedd..cczz  
                      PPookkuudd  ssee  cchhyyssttááttee  nnaa  ddoovvoolleennoouu,,  ttaakk  vváámm  ppřřeejjii  ššťťaassttnnoouu  cceessttuu  aa  cchhvvííllee  
ooddppooččiinnkkuu  pprroožžiittéé  ss  vvěěddoommíímm  BBoožžíí  bbllíízzkkoossttii..  PPookkuudd  jjiižž  mmááttee  ddoovvoolleennoouu  zzaa  sseebboouu,,  
ppaakk  vváámm  ppřřeejjii  ttrrppěělliivvoosstt  aa  vvyyttrrvvaalloosstt..  PPrrááccee  ppaattřříí  nneeooddmmyysslliitteellnněě  kk  nnaaššeemmuu  žžiivvoottuu..              
                        ZZee  ssrrddccee  vváámm  ppřřeejjii,,  aabbyy  vváámm  pprrááccee  ppřřiinnááššeellaa  uussppookkoojjeenníí..  ZZee  ssrrddccee  vváámm  ii  
vvaaššiimm  rrooddiinnáámm  žžeehhnnáámm..  
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                              PP..  JJiinnddřřiicchh  PPeeřřiinnaa  
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POZVÁNKY NA SRPEN - ZÁŘÍ 2022 
 

VSETÍN - sobota 13. srpna 2022 - 12. TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI, které budou 
slavnostně zahájeny představiteli města ve  14:00 v areálu Zámecké zahrady.  
 

VSETÍN - neděle 14. srpna 2022 o naší poutní slavnosti -  zasvěceném svátku - 
Slavnosti nanebevzetí Panny Marie, bude ve farním kostele program: 
     6:30 Svatý růženec 
     7:00 Mše svatá - P. Jindřich Šrajer, SDB 
     9:30 Slavná mše svatá - P. Jindřich Šrajer, SDB 
Zveme všechny na tuto mši svatou, pozvěte své příbuzné a známé, na pouť 
k Panně Marii Nanebevzaté. Při bohoslužbách bude sbírka na KOSTEL.  
Odpoledne ve 14:30 v kostele zazní zpívané litanie k Panně Marii, TeDeum a sv. 
požehnání. Při bohoslužbách posvětíme květiny - byliny, přineste sebou, „uděluje 
se plnomocný odpustek věřícímu, který se zbožně pomodlí Otčenáš a Věřím během 
návštěvy farního kostela o titulární slavnosti“. Panna Maria, Matka 
Boží, je v církvi právem považována za nejkrásnější květ stvoření, 
jehož plodem je Kristus, Emanuel - Bůh s námi. Proto se v den 
jejího nanebevzetí, v době vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, 
zejména ty, které léčivými účinky prospívají lidem. 
 

VSETÍN - pondělí 15. srpna 2022 o naší Titulární slavnosti -  zasvěceném svátku - 
Slavnosti nanebevzetí Panny Marie, budou ve farním kostele bohoslužby v 7:00, 
10:00 a 18:00, Liptál 17:00. 
 

VSETÍN: 18. - 20. srpna 2022 - Tradiční multižánrový festival UNITED2022. 
 

SVATÝ HOSTÝN - sobota 20. srpna 2022 - 14. POUŤ PEDAGOGŮ, v 10:15 
celebruje P. Mgr. Miroslav HEROLD, Lic., SJ. V 11:30 přednáška na téma: „sv. 
Ludmila a sv. Jan Nepomucký“ P. Miroslav HEROLD - Jurkovičův sál. 
 

SVATÝ HOSTÝN - tradiční Orelská pouť v neděli 22. srpna 2022, v 10:00 poutní 
mše svatá před basilikou na venkovním podiu. 
 

VSETÍN - úterý 23. srpen 2022, v 16:00 v Nemocniční kapli, Slavnost svaté 
Růženy, panny a patronky nemocných. Mše svatá za nemocné a zdravotníky. 
 

VSETÍN - pátek 26. srpen 2022 od 9:00 bude zpověď dětí a školní mládeže, je 
třeba, aby děti začaly nový školní rok s čistým srdcem a v Boží milosti. Od 
v 10:00 na farní zahradě dáme „GOODBYE“ LÉTU&PRÁZDNINÁM s  
opékáním - grilováním, prosíme rodiče a mladé o pomoc se zajištěním programu.  

SVATÝ HOSTÝN - sobota 27. srpna 2022 - ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A 
DĚTÍ. V 10:15 pontifikální mše svatá na venkovním pódiu, která je zároveň 
arcidiecézním zakončením Roku rodiny, následuje program pro děti.  
 

VELEHRAD  -  sobotu 3. září 2022 zveme na POUŤ za POVOLÁNÍ A RODINY, 
cena 100Kč. PROGRAM: 15:00 sv. Růženec - Hovězí, 16:00 ADORACE NSO - 
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Vsetín, pod vedením P. Jindřicha Peřiny, 17:00 mše svatá - Francova Lhota.  
Přihlášky v sakristii. Ministranti - schola, děti zdarma (nutno je zapsat). 
 

SVATÝ HOSTÝN - neděle 4. září 2022 - Pouť členů Matice svatohostýnské.  
V 9:15 pontifikální mše svatá v bazilice. 
 

VSETÍN - (LIPTÁL) - neděle 4. září 2022 - 9:30 (8:15) zahájení školního roku, mše 
svatá za děti, školní mládež a pedagogy se žehnáním aktovek prvňáčkům. 
 

PROVODOV - sobota 9. září 2022 -  Pouť dětí a mládeže na začátku školního 
roku, 13:00 mše svatá, opékání, hra pro děti a další. První společná akce pro rodiče 
a děti PRVOKOMUNIKANTY před 1. svatým přijímáním v roce 2023. 
 

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

VSETÍN - středa 14. září 2022, na svátek Povýšení sv. Kříže v 18:00 setkání 
s modlitbou v 17:00 u Kříže na Dolním náměstí. 
 

VSETÍN - čtvrtek 15. září 2022, PANNY MARIE BOLESTNÉ, patronky 
Slovenska, 18:00 slovenská mše svatá - po ní setkání Slováků a Slovenek v PC.  
 

LIPTÁL - neděle 25. září 2022, pouť k ARCHANDĚLU MICHAELU, poutní mše 
svatá v 10:30, 14:30 TeDeum, svátostné požehnání.    
 

VSETÍN - neděle 25. září 2022, PODĚKOVÁNÍ ZA CHARITU; 9:30 mše svatá, 
sbírka na naši Charitu Vsetín. 
 

VSETÍN - LIPTÁL - středa 28. září 2022, zasvěcený svátek SLAVNOST 
SVATÉHO VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, 
metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze, bohoslužby 7:00, 9:30 a 18:00, 
Liptál 8:15. 
 

STARÁ BOLESLAV - středa 28. září 2022, Národní svatováclavská pouť, v 10:00 
slavnostní bohoslužba na Mariánském náměstí. 
 

VSETÍN - neděle 2. října 2022 v 9:30 HODY, oslava 87. výročí posvěcení kostela. 
 

OPRAVY VE FARNOSTI 
 

Díky Bohu i Vám se podařily opravit sociálky a západní rondel - bašta. Celkové 
náklady BAŠTA -  117 466,60Kč; WC -  555 966Kč. Aby bylo možné v budoucnosti 
vymalovat kostel (v týdnu proběhlo jednání na NPÚ Kroměříž), je třeba komplexně 
vyřešit topení (projekt je vypracován). V týdnu před poutí se mají rozeznít ZVONY! 

5. 7. 2022 UNITED2022  14.209CZK 1.830CZK 
17. 7. 2022 KOSTEL TOPENÍ - ELEKTRO 32.465 CZK 2.329CZK 

7/2022 DARY TOP 100.000;5.000;3.000;4x1.000;700;400;4x100;SSR 25.000Kč 
FIN. HOT. VSETÍN - 820.373,82CZK LIPTÁL - 1,746.176,56CZK 
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PRÁZDNINY S BIBLÍ 

Katecheze Benedikta XVI. 

          Chtěl bych se zmínit o některých aspektech duchovního charakteru, které se 
mi zdají užitečné nejen pro ty, kteří prožívají v určité části světa letní prázdniny 
jako my, ale také pro ty, kteří jsou zaměstnáni každodenní prací. 
¨když máme trochu času v přestávce v naší aktivitě, zvláště během dovolených, 
často bereme do ruky knihu, kterou si toužíme přečíst. A to je právě první aspekt, 
u kterého bych se chtěl zastavit. Každý z nás potřebuje čas a prostor k usebrání, k 
meditaci, ke klidu… Díky Bohu, že je tomu tak! Tato potřeba nám říká, že nejsme 
stvořeni jen pro práci, ale také abychom přemýšleli, uvažovali nebo prostě 
abychom sledovali myslí a srdcem nějaké vypravování, příběh, se kterým se 
ztotožňujeme, v určitém smyslu se v něm „ztrácíme“, abychom se pak opět našli 
obohaceni. 
        Přirozeně mnohé z těchto knih na čtení, které bereme do rukou, jsou spíše pro 
rozptýlení, a to je normální. Nicméně mnozí lidé, zvláště pokud mohou mít 
prostor a dobu k relaxaci více prodlouženou, věnují se četbě něčeho náročnějšího. 
Měl bych proto takový návrh: Proč neobjevit několik knih Bible, které nejsou 
běžně známé? Nebo ze kterých jsme slyšeli úryvek v liturgii, ale které jsme nečetli 
celé? Opravdu mnoho křesťanů nikdy nečte Bibli a mají o ní vědomosti velmi 
omezené a povrchní. Bible – jak říká její jméno – je soubor knih, malá „bibliotéka“ 
zrozená v průběhu tisíce let. Některé tyto „knížečky“, které ji vytvářejí, zůstávají 
takřka neznámé pro větší část osob, také dobrých křesťanů. Některé jsou velice 
krátké, jako kniha Tobiáš, vyprávění, které hovoří velmi hluboce o smyslu rodiny 
a manželství; nebo kniha Ester, ve které židovská královna vírou a modlitbou 
zachrání svůj národ od záhuby; anebo ještě kratší kniha Rút o cizince, která zná 
Boha a zakouší jeho prozřetelnost. Tyto knihy je možno přečíst celé za hodinu. 
Náročnější a skutečně mistrovská díla jsou kniha 
           Job, která pojednává o velkém problému nevinné bolesti; kniha Kazatel, 
která udivuje moderností, s jakou se pouští do diskuze o smyslu života a světa; 
Píseň písní, úchvatná symbolická báseň o lidské lásce. Jak vidíte, všechny tyto 
knihy jsou ze Starého zákona. A Nový? Jistě. Nový zákon je známější, literární 
druhy jsou méně pestré. Nicméně je krásné číst a objevovat evangelium jako celek, 
a stejně tak doporučuji Skutky apoštolů a epištoly. 
Chtěl bych … drazí přátelé, doporučit, abyste měli během letního období nebo ve 
chvílích volna po ruce svatou Bibli, abyste ji vychutnali novým způsobem a 
přečetli si některé její knihy méně známé nebo také více známé, jako evangelia, ale 
v souvislé četbě. 
           Tak se chvíle odpočinku mohou stát nejen kulturním obohacením, ale také 
duchovní stravou, schopnou posílit poznání Boha a rozhovor s Ním, modlitbu. a 
to se mi jeví jako krásná činnost pro dovolenou: vzít knihu Bible, mít tak oddech 
asoučasně vstoupit do velkého prostoru Božího slova a prohloubit náš kontakt s 
Věčným a právě tak využít volný čas, který nám Pán dává.            Bolletino Vaticano  
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ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ 2022 - 2023 
 

           Vážení rodiče, vaše děti dostaly přihlášky do náboženství pro nový školní rok 
2022 - 2023. Rodiče, kteří chcete přihlásit své dítě do náboženství v 1. třídě a zatím 
jste přihlášku nedostali, vyzvedněte si ji prosím na stolečku a vyplněnou odevzdejte 
v sakristii. Ti, co jste byli obesláni dopisem, prosíme, dodejte také. Rodiče dětí ze  
3. třídy jste své děti přihlásili na přípravu na 1. svaté přijímání, které bude na 
Slavnost Nejsvětější Trojice 30. května 2023. Naše první společná akce bude pouť 
rodičů a dětí na Provodov v sobotu 9. září 2022. 

Rozvrh: 
   Pondělí: 3. třída - 15:00 P. Jindřich 
   Úterý:     4. třída - 16:00 KDP 
   Středa:   5., 6., 7. třída - 15:00 P. František 
   Čtvrtek: 1., 2. třída - 16:00, KDP; 8. 9. tř. - 16:45 pí. Lenka 
                   19:00 KATECHUMENÁT     

 
     STŘEDA: 13:15 LIPTÁL 1 + 2. + 3 + 4. TŘÍDA, 9. TŘÍDA 12:50 

 

 

KAPLE SVATÉ RŮŽENY - HISTORIE 

          Římskokatolická farnost Vsetín se po první světové válce stala majitelem 
nemocniční Kaple svaté Růženy. Tato byla postavena v r. 1911 paní Rosou 
Thonetovou (po ní také jméno) pro místo modliteb - mší sv. především sester 
Svatého Kříže, které v tehdejší nové nemocnici pracovaly jako zdravotní sestry a 
zdejšímu zdravotnímu personálu. Byla zde kněžími římskokatolického úřadu 
Vsetín pokřtěna většina dětí, které se zde v porodnici narodily a vypravovaly se 
odtud pohřby. Fungovala nepřetržitě až do r. 1956, kdy po odchodu řeholních 
sester sloužila jako skladiště CO a to až do konce 80. let. Díky obětavým 
pracovníkům nemocnice byla tehdy skryta a zachráněna křížová cesta. 
Brzy po revoluci, v 90. letech, byl interiér kaple doplněn a začaly se tam konat 
pravidelné bohoslužby. Ze začátku v pondělí, středu a v sobotu v 16 hodin. V 
současné době jsou tam bohoslužby kromě prázdnin pouze v pondělí a sobotu 
odpoledne. Na bohoslužby přichází 20 - 40 věřících, na což tak akorát stačí 
kapacita kaple. Jelikož se jedná o objekt samostatně stojící uvnitř areálu nemocnice 
je pro pacienty téměř nedostupný. Cca 1x za půl roku, je-li příhodné počasí, 
navštíví kapli 1 – 2 pacienti. Ve středu se zde schází nemocniční kaplanka s 
několika věřícími k modlitbám za nemocné a ochranu nenarozených. (Dříve tak 
činil každou středu náš jáhen Oldřich Kovář.)                                                   PFK 
 

KAPLE SVATÉ RŮŽENY - SOUČASNOST 
 
             Na základě společného jednání pastorační a ekonomické rady farnosti v 
neděli 31. července 2022 Vám zde přinášíme několik informací k diskutovanému 
tématu budoucnosti nemocniční kaple. 
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             Zlínský kraj, který je zřizovatelem Nemocnice Vsetín už od 90. let usiluje 
modernizaci celé zdejší nemocnice. Postupně byly vystavěny nové pavilony ať už 
neurologie, patologie, interna, ale stále ještě chybí největší část, kterou je nová 
chirurgie, budova vedení nemocnice a další objekty. 
             Z tohoto důvodu před necelými dvěma lety probíhalo jednání mezi 
vedením Nemocnice Vsetín, Krajským úřadem Zlín a ŘKF Vsetín. Předmětem 
jednání byla plánovaná výstavba nového chirurgického pavilonu nemocnice a byl 
vypracován generel na přestavbu. Pak přišly krajské volby a nové vedení kraje 
návrh řešení předložený nemocnicí zamítlo. Proto ve farnosti již neproběhlo 
plánované setkání s farníky na téma kaple, ani nepokračovala žádná další jednání 
dotčených stran. Požadavek na vyjádření k souvisejícím úpravám nemocniční 
kaple Svaté Růženy - tedy ponechání a její případné zabudování dovnitř nového 
areálu, výstavba u čističky vody v zadní části areálu nemocnice anebo zrušení a 
postavení v rámci nového pavilonu, byl tehdy projednáván pouze v ekonomickou 
radou farnosti. 
              Letos koncem měsíce dubna byl P. František opět pozván na krátké setkání 
s vedením nemocnice ohledně nového návrhu na uspořádání areálu nemocnice - 
nový generel. Jelikož je kaple majetkem farnosti, je třeba širší konsenzus na tuto 
věc. Jakým způsobem bude buď zachována anebo vystavěna adekvátní náhrada, 
pokud nebude možné kapli zachovat s ohledem na projektanty navrženou 
dispozici nové chirurgie i celého areálu nemocnice, která by měla být modernější a 
samozřejmě přístupnější, vybudovaná tak, aby byla zajištěna léčebná péče na 
mnohem vyšší úrovni. I v novém - současném generelu také Kaple svaté Růženy 
zasahuje do nového objektu chirurgie, tak jak je navrhován. Vedení nemocnice 
přišlo opět s návrhem stávající kapli odstranit a místo ní vybudovat novou v rámci 
objektu nové nemocnice. Kaple by se vybudovala mezi novou internou a budovou 
léčebny následné péče tak, aby byla bezbariérově a pod střechou přístupná 
nemocným i personálu tak, jak je to vyobrazeno v pravém dolním rohu níže 
přiloženého půdorysu. Proto, pokud nebude možné zachovat stávající kapli, 
budeme požadovat od nemocnice, aby v novém projektu zajistila adekvátní 
náhradu pro výstavbu kaple nové pro potřeby personálu nemocnice a pacientů, 
ale i dalších občanů města, kteří jsou již na bohoslužby v kapli zvyklí a to také 
samozřejmě tak, aby také nová kaple byla modernější, přístupnější a skýtala lepší a 
kvalitnější možnosti péče duchovní. 
              Prostory nové kaple by tak při zachování její plochy a stávajícího vybavení 
svatostánkem, vitráží svaté Růženy a křížovou cestou mohly navíc získat chybějící 
zpovědnici a důstojné zázemí pro kněze, ministranty a nemocniční kaplany. 
Zároveň požadujeme, aby se nejednalo o žádnou multifunkční místnost, sloužící 
jako kaple jen po dobu bohoslužby, ale aby zde byla důstojná oáza pro všechny, 
kdo sem vstupují poklonit se Spasiteli a pro duchovní podporu. 
              Předpokládáme, že účastníkem řízení o podmínkách a vzhledu nové kaple 
by se také stalo Arcibiskupství olomoucké v zastoupení paní Ing. arch. Blanky  
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Roubíkové, která má na starost budování nových sakrálních objektů a jejich 
správné navržení. 
               Na základě požadavků vzešlých z jednání PRF a ERF byla pro Vás farníky 
domluvena schůzka s ředitelem nemocnice a se zástupci arcibiskupství v pondělí  
29. srpna 2022 v 15 hodin v nemocniční kapli. Zveme tedy Vás, kteří máte zájem se 
o osudu kaple dozvědět něco více, na jednání s panem ředitelem Ing. Martinem 
Pavlicou, MHA, který projekt přestavby představí, s Mons. Bohumírem 
Vitáskem, biskupským delegátem pro pastoraci nemocných, paní Ing. arch. 
Blankou Roubíkovou, P. Františkem Králem, farářem a nemocničními kaplany. 
      
    
  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    

Pastorační rada, jako Vámi zvolený poradní orgán faráře ze zástupců farnosti, 
Vám bude k dispozici pro připomínkování přestavby nemocniční kaple. 
Připomínky pak budou na dalších jednáních rady farnosti projednávány. Současně 
Vás budeme o dalším postupu průběžně ve Farních listech informovat. 
 

FARNÍ KRONIKY 2022 
 

Do našeho farního společenství jsme přijali:                                                       
 

Jonáš Fukala, *26. 03. 2022 (Vsetín) 
 

Ve farním kostele jsme se rozloučili: 
Marie Janíčková, roz. Vodáková, 87 let, † 8. 07. 2022 (Liptál)  
Zdenka Kaliská, roz. Vlčková, 75 let, † 10. 07. 2022 (Vsetín) 

Emilie Tilscherová, roz. Pauspertlová, 96 let, † 27. 07. 2022 (Vsetín) 
Jiří Vojnar, 73 let, † 27. 07. 2022 (Vsetín) 

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

Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky do zářijových - Svatomichalských FaLi posílejte do 15. září 2022 
na adresu favsetin@ado.cz. Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 10 Kč (barevné). www.farnostvsetin.webnode.cz 


