
Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN 
v týdnu od 21. 5. - 28. 5. 2023                                                      7. týden velikonoční 

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, slovíčko, sbírku na kostel, 
odpoledne zveme v 17:30 na MÁJOVOU,  

Večer v 19:00 zasedání PRF, účast všech členů nutná (Noc kostelů23 + Boží Tělo)!! 
                                                                

POZVÁNKY 
Příští SOBOTU v 18:00 do kostela na CHVÁLY chválové skupiny ČESKÉ CHVÁLY. 

Příští NEDĚLI o SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO při všech bohoslužbách 
obnovíme závazky plynoucí z přijetí svátosti biřmování, 

 je také vyhlášena sbírka na Katolické školy, UPBZ!!!  
Odpoledne zvou BIŘMOVANCI na pouť k obrazu Božího milosrdenství. Odjezd 

cyklistů ve 14 hodin od farního kostela. Sraz pěších poutníků v 14:15 u zahrádkářské 
osady Machalův dvůr Vsetín - Rokytnice. Odtud je to přibližně 1,5 km k louce, kde je 

na stromě zavěšen tento obraz. Po cestě se pomodlíme růženec, u obrazu pak Korunku.  
                                                                

Připravujeme výlet pro děti z NÁBOŽENSTVÍ ve středu 28. června 2023 - s návštěvou 
vlčího doupěte, muzea kočárů a výstupem na hanácký Mount Blanc - prosíme o navrá - 
cenky a přihlášky do náboženství, cena 200Kč, scholistky a ministranti zdarma, taktéž 

mladší sourozenci, prosíme o doprovod katechetky a také rodiče!!!!  
                                                                

ÚMYSLY - INTENCE 
Ode dneška se v sákristii zapisují úmysly na 2. pololetí roku 2023, lze si také mši sv. ve 
všední dny objednat na tel.: 571 411 692 během pracovní doby zaměstnanců děkanátu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Připravujeme výlet pro děti z NÁBOŽENSTVÍ ve středu 28. června 2023 - VLČÍ DOUPĚ 

Připravuje se  Děkanátní setkání schol v sobotu 3. června 2023, od 9:00 v Lidečku!! 
15 KATECHEZÍ PRO MLADEŽ A DOSPĚLÉ 

 

s P. Slavomírem Ordošem, knězem římské diecéze a katechisty z Valašského 
Meziříčí zítra na 9, ve čtvrtek 10 katechezi v Pastoračním centru, zveme mládež i 
dospělé, pozvěte i své známé, lidi, Bohu, víře i církvi vzdálené…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MÁJOVÉ - nejkrásnější měsíc v roce - květen je zasvěcen Panně Marii, májové jsou každý 

den začátek v 17:30 (sobota 7:30), čteme příběhy z afrického dolu - chlapců Kita a Zify 
(ZÁHADNÝ DIAMANT). 

PROGRAM MÁJOVÉ:  
1. Sloka mariánské písně 

2. Četba Kitovi a Zifovi, s připomenutím minulého 
3. Sbor - píseň, 4. Litanie (10 druhů zpívaných) 

5. Modlitba u sochy Panny Marie Pomocnice křesťanů před oltářem 
6. Závěrečná píseň  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN 
v týdnu od 28. 5. - 4. 6. 2023                                                           Svatodušní oktáv  

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu a sbírku na Katolické školy.  
Ve  STŘEDU POSLEDNÍ!  Příští neděli bude záměna růžencových lístků.  

V týdnu navštívíme NEMOCNÉ! 
                                                                
Na 1. PÁTEK, od 8:00 výstav NSO, zpověď 9:00 - 10:00, od 17:00 - 17:45, následuje sv. 

požehnání, v 15:00 Korunka k BM, Křížová cesta, v 18:00 mše sv. pro děti.  
Na 1. SOBOTU bude od 6:00 modlitba radostného, bolestného a slavného růžence, 
7:00 mše svatá a zasvěcení rodin a farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  

 
V PÁTEK zve PRF mimořádně do našeho kostela na NOC KOSTELŮ23 s programem : 

18:00 mše svatá 
18:45 Zvony - zvonění 

18:50 zahájení – Jiří Růžička, místostarosta 
 19:00 koncert žáků ZUŠ Kostka 

19:30 komentovaná prohlídka a individuální modlitba 
20:00 koncert mužského sboru „Radostně oslavujme Pána“ 

20:30 prohlídka varhan s výkladem 
21:00 varhanní koncert Jakuba Doležela 

21:30 Modlitba za město a závěrečné požehnání 
Příští NEDĚLI při mši svaté v 9:30 se setká poprvé s Pánem Ježíšem ve svatém 

přijímání 7 našich dětí, zpověď dětí bude v sobotu od 15:00...... Zpověď rodičů a 
sourozenců ve stejný čas - v klubovně a během týdne před bohoslužbami,  

Nácvik na slavnost v sobotu v 9:00.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Připravujeme výlet pro děti z NÁBOŽENSTVÍ ve středu 28. června 2023 - VLČÍ DOUPĚ 

Pozvánka na  Děkanátní setkání schol příští sobotu 3. června 2023, od 9:00 v Lidečku!! 
FARNÍ TÁBOR se uskuteční od 1. - 8. července 2023. Přihlášky a info u nástěnek. 

15 KATECHEZÍ PRO MLADEŽ A DOSPĚLÉ 
 

s P. Slavomírem Ordošem, knězem římské diecéze a katechisty z Valašského 
Meziříčí zítra na 11, ve čtvrtek 12 katechezi v Pastoračním centru, zveme mládež i 
dospělé, pozvěte i své známé, lidi, Bohu, víře i církvi vzdálené…. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MÁJOVÉ - nejkrásnější měsíc v roce - květen je zasvěcen Panně Marii, májové jsou každý 

den začátek v 17:30 (sobota 7:30), čteme příběhy z afrického dolu - chlapců Kita a Zify 
PROGRAM MÁJOVÉ: 1. Sloka mariánské písně 

2. Četba Kitovi a Zifovi, s připomenutím minulého 
3. Sbor - píseň, 4. Litanie (10 druhů zpívaných) 

5. Modlitba u sochy Panny Marie Pomocnice křesťanů před oltářem, 6. Závěrečná píseň  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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