
Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN 
v týdnu od 7. 5. - 14. 5. 2023                                                       5. týden velikonoční  

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, liturgické služby, slovíčko. Také CPR za 
přípravu pouti prvokomunikantů na Sv. Hostýn. Dnes je záměna růžencových lístků. 

 
POZVÁNKY 

DNES v 19:00 do klubovny na VEČER s dobrým filmem a P. Jindřichem,  
na americký film NEBESKÉ ZÁZRAKY.  

ZÍTRA v 7:45 na setkání u Mariánského sloupu s modlitbou za MĚSTO a ČESKÝ NÁROD. 
V ÚTERÝ večer v 19:00 do PC na druhou přednášku CMKA Vsetín s názvem 

ARCIBISKUP A. C. STOJAN. Přednáší PhDr. Jitka Johnová, Th. D., srdečně zveme! 
  

OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ 
Obnova lidových misií z minulého roku proběhne od středy do neděle. Důležité pozvání  
mladých na přednášku v pátek po mši svaté (také biřmovanci). Tu přednášku má MUDr. 
Josef Hambálek, gynekolog a bude dobré, aby to mladí slyšeli. Není jenom pro mladé, ale 

hlavně pro ně. Budou zde 2 kněží a pak ve čtvrtek přijede ještě jeden kněz a jeden náš 
kandidát.  Prosím tě v neděli povzbuď lidi na obnovu. Držte se a těšíme se na vás. Janko 

PROGRAM: (podrobný na ohláškách a ve Farních listech) 
STŘEDA: večerní mše svatá, po ní přednáška 
ČTVRTEK: dopolední program a odpolední pro děti, večerní promluva pro ženy a děvčata 
PÁTEK: dopolední program a odpolední pro děti se zpovědí, večerní promluva nejen pro   
                mladé (biřmovanci v rámci přípravy) 
SOBOTA: dopoledne setkání s ministranty, večerní setkání mládeže. 
NEDĚLE: mše svaté s rodičovským požehnáním, modlitba u misijního kříže 
NÁBOŽENSTVÍ bude v týdnu ZRUŠENO, aby děti se mohly zúčastnit mší sv. v 15:00 
(ČT - SO) s následným programem pro děti 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 KATECHEZÍ PRO MLADEŽ A DOSPĚLÉ 
 

s P. Slavomírem Ordošem, knězem římské diecéze a katechisty z Valašského 
Meziříčí příští týden na 3 a 4 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, od neděle budou 

každý den májové 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                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Římskokatolická farnost VSETÍN, Horní Město 134, 755 01 VSETÍN, 571 411 692 
P. František KRÁL, farář a děkan 731 402 160, P. Jindřich PEŘINA, kaplan 604 980 955 

Č. Ú. faVsetín: 190 488 974/0300    wwwwww..ffaarrnnoossttvvsseettiinn..wweebbnnooddee..cczz  


