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POZVÁNKY NA ČERVENEC - SRPEN 2022 
 

VSETÍN - LIPTÁL: úterý 5. červenec 2022 o SLAVNOSTI SV. CYRILA 
A METODĚJE budou bohoslužby v 7:00, 9:30 a 18:00. Liptál 8:15. 

   
 VELEHRAD 2022: Hlavní celebrantem bude kardinál Michael Czerny, rodák z Brna 
a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka. Koncelebrují čeští 
a moravští biskupové. Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 
hudebníků, kteří přijedou ze všech regionů naší vlasti. 
Zveme všechny krojované (možná registrace www.velehrad.eu). 

Večer lidí dobré vůle: 
Jiří Pavlica s Hradišťanem 
• Adam Plachetka 
• Anna K. 
• ukrajinská zpěvačka Lilii Makovka Ostapčuk s manželem Olexijem 
• Jiří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr 
• členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dirigent Stanislav Vavřínek  
 

VSETÍN - pátek 8. července 2022 MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD a MĚSTO   
v 7:45 u sochy Immaculaty. 
 

VSETÍN - v neděli 24. července 2022 oslavíme 2. Světový den prarodičů a seniorů 
a následně oslavíme sv. Kryštofa (kryje se s podobným patronem poutníků sv. 
Jakubem 25. července), patrona cestujících pěšky, na kole ale i autem... po mši 
svaté v 8:00 i v 10:30 požehnáme dopravní prostředky - kolečkové brusle, 
kolobky, kočárky, kola, motorky a auta... postavte před kostel, (autobusy a jiná 
monstra raději nechte v garáži). Potřebu být na cestě s Kristem, zejména při 
motorismu, připomíná volba Kryštofa za patrona cestujících lidí. 
Také přivítáme nového kaplana P. Jindřicha Peřinu. 
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VSETÍN -  pondělí 8. srpna 2022 MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD a MĚSTO 
v 7:45 u sochy Immaculaty. 
 

VSETÍN - sobota 13. srpna 2022 - fatimský den, 15:15 Sv. růženec, 16:00 mše svatá 
v kapli sv. Růženy, modlitba k Panně Marii – ZASVĚCENÍ a fatimská hymna.  
 

VSETÍN - neděle 14. srpna 2022 farní poutní  slavnost Panny Marie Nanebevzaté, 
mše sv. 7:00, 9:30 a 18:00. Mše svaté bude celebrovat P. Jindřich Šrajer SDB, náš 
rodák. Ve 14:30 se přijďte pomodlit litanie k P. Marii a na sv. požehnání,  od 15:00 
zveme na posezení na farní zahradě – setkání s knězem rodákem. Zpověď před 
poutí v pátek v 9:00 - 11:00. Duchovní příprava - Novéna ke Královně 
Nanebevzaté.    

SVATÝ HOSTÝN - Orelská pouť 21. srpna 2022, v 10:30 mše svatá před 
basilikou, s Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským a primasem 
českým, následuje orelské shromáždění na pódiu, vystoupí hosté z ČR a 
zahraničí. 
 

VSETÍN - pátek 26. srpen 2022, ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI: 17:00 - 
zpověď dětí a mládeže na konci prázdnin, 18:00 mše svatá, program pro děti, 
s opékáním - grilováním na farské zahradě (prosíme mladé o zapojení). 
 

VSETÍN - LIPTÁL – sobota 3. září 2022 pouť za rodiny a povolání na Velehrad, 
kvůli zajištění autobusu je nutno již teď se hlásit v sakristii. 
VSETÍN – LIPTÁL: neděle 4. září 2022 v 9:30 (8:15 Liptál) zahájení školního roku, 
mše svatá za děti, školní mládež a pedagogy, se žehnáním aktovek prvňáčkům. 
 

PROVODOV - sobota 10. září 2022 -  Pouť dětí a mládeže na začátku školního 
roku, 13:00 mše svatá, opékání, hra pro děti a další. 
 

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 
                                 

              Milí farníci, tak jako každoročně se o prázdninách mění pořad bohoslužeb. 
V pondělí, středu a pátek budou mše svaté v 7:00 h, v úterý a ve čtvrtek večer 
v 18:00 h, v sobotu bude o prázdninách mše svatá pouze v kapli Svaté Růženy 
v 16:00 h. Nedělní pořady bohoslužeb jsou beze změn. Pouze o prvním pátku 
budou mše svaté v 7:00 i 18:00 a první sobotu i ranní v 7:00 h. 
Farní knihovna v klubovně bude vždy v neděli po ranní mši svaté na vyžádání. 
 
 

PRÁZDNINOVÉ PŘÍBĚHY PRO DĚTI 
 

            Milí farníci, ve spolupráci s časopisem Immaculata vznikl prázdninový 
seriál videopříběhů pro děti. Každý pátek vyjde na You Tube na stránkách Vlčí 
doupě nový příběh, ve kterém hrají děti dětem.  
S přáním Božího požehnání 

Otec Roman Vlk  
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POSELSTVÍ PP FRANTIŠKA KE 2. SVĚTOVÉMU DNI 
PRARODIČŮ A SENIORŮ 24. ČERVENCE 2022 

 

                                              „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (Žl 92,15) 
    Moje milá, můj milý! 
Slova žalmisty: „Ještě ve stáří budou přinášet užitek“ (92,15) jsou 
dobrou zprávou, skutečným „evangeliem“, tedy „radostnou zvěstí“, 
kterou můžeme světu hlásat u příležitosti druhého Světového dne 
prarodičů a seniorů. Jsou v rozporu s tím, co si o tomto období 
života myslí svět, a také s rezignovaným postojem některých z nás 
starších lidí, kteří od budoucnosti už nic neočekáváme. 

Mnoho lidí se stáří bojí. Považují je za jakousi nemoc a jakémukoli kontaktu s ní je 
lepší se vyhnout. Myslí si, že staří lidé nejsou jejich starostí a měli by pobývat 
odděleni, třeba v domovech nebo v zařízeních, kde se o ně postarají, abychom o 
ně nemuseli pečovat my. Je to „kultura skartace“: mentalita, která nám dává 
pocítit, že se lišíme od těch nejslabších a zranitelných, že se nás nedotýká jejich 
křehkost a že jsme od „nich a „jejich“ problémů odděleni. Písmo nás učí, že ve 
skutečnosti je dlouhý život požehnáním a staří lidé nejsou vyděděnci, kterým je 
třeba se vyhýbat, ale živoucí znamení Boží laskavosti, která daruje život v 
hojnosti. Požehnaný domov, který opatruje starého člověka! Požehnaná rodina, 
která ctí své prarodiče! 
          Stáří je životní období, jemuž neporozumíme snadno ani my, kteří ho již 
prožíváme. I když k tomu s odstupem času nakonec dojdeme, nikdo z nás se na 
něj nepřipravil a zdá se, že nás jakoby zaskočilo. Nejvyspělejší společnosti 
vynakládají mnoho prostředků na tuto životní etapu, ale nepomáhají nám ji 
pochopit a ocenit; nabízejí plány zdravotní péče, ale ne projekty na plnohodnotné 
prožití tohoto období. 
       Proto je obtížné hledět do budoucnosti a rozlišovat, jakým směrem se vydat. 
       Na jedné straně jsme v pokušení odmítat stáří tím, že skrýváme vrásky a 
předstíráme, že jsme stále mladí, zatímco na straně druhé se domníváme, že 
nemůžeme dělat nic jiného než zklamaně prožívat čas smířeni s tím, že už 
nemůžeme „přinášet žádný užitek“. 
Důchod a děti, které už dosáhly samostatnosti, způsobují, že mnohé z věcí, 
kterým jsme dříve věnovali čas a energii, už nejsou tak naléhavé... Vědomí, že 
naše síly ubývají nebo že začíná nemoc, může zpochybnit naše jistoty. Zdá se, že 
svět se svým rychlým tempem, kterému se snažíme stačit, nám nedává jinou 
možnost než přijmout za svou myšlenku, že už nejsme k ničemu. A tak se vznáší 
k nebi modlitba žalmu: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou 
síly!“ (71,9). 
         Tentýž žalm - který uvažuje nad tím, že Pán byl přítomen ve všech obdobích 
našeho života - nás však vyzývá, abychom i nadále doufali. Až zestárneme a 
zbělejí nám vlasy, Bůh nám bude stále dávat dar života a nedopustí, aby nás 
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přemohlo zlo. Budeme-li mu důvěřovat, najdeme sílu ho stále chválit (srov. v. 14 -  
20) a zjistíme, že stárnutí není jen přirozené chátrání těla nebo nevyhnutelné 
plynutí času, ale dar dlouhého života. Stárnutí není odsouzení, nýbrž požehnání! 
Proto bychom měli o sebe pečovat a učit se aktivně prožívat aktivní svá léta i 
z duchovního hlediska: pěstovat svůj vnitřní život vytrvalou četbou Božího slova, 
každodenní modlitbou, přijímáním svátostí a účastí na liturgii. A spolu se 
vztahem k Bohu udržovat také vztahy s druhými: především s rodinou, dětmi a 
vnoučaty, kterým můžeme projevovat svůj láskyplný zájem; a rovněž vztahy s 
chudými a trpícími lidmi, jimž můžeme být nablízku konkrétní pomocí i 
modlitbou. To vše nám pomůže, abychom se necítili být pouhými diváky v 
divadle světa, abychom se neomezovali na „pozorování z balkónu“, na stání u 
okna, protože život je všude kolem nás. Když naopak zbystříme své smysly, 
abychom rozpoznali Pánovu přítomnost, budeme jako „zelené olivy v Božím 
domě“ (srov. Ž 52,10), budeme se moci stát požehnáním pro ty, kdo žijí vedle nás. 
Stáří není neužitečným obdobím, kdy bychom měli zůstat stát stranou a přestat 
veslovat, ale obdobím, kdy ještě můžeme přinášet ovoce: čeká nás nové poslání, 
které nás vybízí hledět do budoucnosti. „Výjimečná vnímavost stařeckého věku k 
projevům pozornosti, hnutím mysli a citům, které nás polidšťují, by se měla stát 
posláním mnohých seniorů a jejich volbou z lásky vůči novým generacím.“ 
           To je náš příspěvek k revoluci něhy, k duchovní a nenásilné revoluci, k níž 
vás, milí prarodiče a senioři, zvu, abyste se stali jejími protagonisty. 
        Svět prožívá těžké období, poznamenané nejprve nečekanou a prudkou bouří 
pandemie a poté válkou, která poškozuje mír a rozvoj v celosvětovém měřítku.        
         Není náhodou, že se válka vrátila do Evropy v době, kdy odchází generace, 
která ji zažila v minulém století. Tyto velké krize nás mohou učinit necitlivými 
vůči existenci jiných „epidemií“ a dalších rozšířených forem násilí, jež ohrožují 
lidskou rodinu a náš společný domov. Tváří v tvář tomu všemu potřebujeme 
hlubokou změnu, obrácení, které odzbrojí srdce a umožní každému rozpoznat v 
druhém bratra. A my, prarodiče a senioři, máme velkou zodpovědnost: naučit 
ženy a muže naší doby vnímat druhé se stejným chápajícím a láskyplným 
pohledem, jaký věnujeme svým vnoučatům. Péčí o druhé jsme pročistili svou 
lidskost a dnes můžeme být učiteli způsobu života, který je mírumilovný a 
pozorný k těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše chování může být mylně 
považováno za slabost nebo poddajnost, ale budou to tiší, kdo dostanou zemi za 
dědictví, a nikoli ti agresivní a násilničtí (srov. Mt 5,5). 
Jedním z plodů, které máme přinášet, je ochrana světa. „Všichni jsme prošli 
rukama svých prarodičů, kteří nás drželi v náručí.“ Dnes je však čas, abychom 
drželi ve svých náručích – konkrétní pomocí nebo třeba jen modlitbou – nejen své 
vnuky, ale i mnohé jiné, vystrašené, které jsme ještě nepotkali a kteří možná 
utíkají před válkou nebo kvůli ní trpí. Stejně jako svatý Josef, milující a starostlivý 
otec, chraňme ve svých srdcích děti na Ukrajině, v Afghánistánu, Jižním Súdánu... 
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Mnozí z nás dozráli k moudrému a pokornému vědomí, které svět tolik potřebuje: 
nespasíme se sami, štěstí je chléb, který jíme společně. Vydejme svědectví těm, 
kdo si namlouvají, že osobní naplnění a úspěch najdou v konfrontaci. Dokáže to 
každý, i ten nejslabší. Už jen to, že umožníme druhým - často lidem z jiných zemí, 
aby se o nás starali, je způsob, jak říci, že společný život je nejen možný, ale i 
nutný. 
           Drahé babičky a drazí dědečkové, drahé stařenky a drazí starci, v tomto 
našem světě jsme povoláni být budovateli revoluce něžnosti! Udělejme to tím, že 
se naučíme stále častěji a lépe využívat nejcennější nástroj, který máme a který je 
pro náš věk nejvhodnější: modlitbu. „Staňme se také trochu básníky modlitby, 
zkusme hledat svoje slova, osvojme si ta, kterým nás učí Boží slovo.“ 
Naše důvěrná modlitba může udělat mnoho: může doprovázet bolestný výkřik 
těch, kdo trpí, a může pomoci změnit srdce. Můžeme být „stálým ‚sborem‘ 
velkého duchovního chrámu, kde prosebná modlitba a chvalozpěv podporují 
společenství, které pracuje a zápasí na poli života.“ 
Světový den prarodičů a seniorů je tedy příležitostí znovu s radostí říci, že církev 
chce slavit společně s těmi, které Pán - jak říká Bible - „nasytil dny“. Oslavme ho 
společně! Vyzývám vás, abyste tento den vyhlásili ve svých farnostech a 
společenstvích; abyste navštívili nejosamělejší seniory doma nebo v domovech, 
kde pobývají. Postarejme se o to, aby nikdo neprožil tento den v osamění. Mít 
někoho, na koho se můžeme těšit, může změnit dny, kdy si myslíme, že od 
budoucnosti už nemáme očekávat nic dobrého. A z prvního setkání se může 
zrodit nové přátelství. Návštěva osamělých starých lidí je skutkem milosrdenství 
dnešní doby! 
         Prosme Pannu Marii, Matku něžnosti, aby nás všechny učinila tvůrci 
revoluce něžnosti, abychom společně osvobodili svět od stínu osamělosti a od 
démona války. Všem vám a vašim blízkým posílám své požehnání s ujištěním o 
své láskyplné blízkosti. A vás prosím, nezapomeňte se za mě modlit! 
 
Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 3. května, na svátek svatých apoštolů Filipa a 
Jakuba 
        POSLEDNÍ PASTÝŘSKÝ LIST SVÝM DIECÉZÁNŮM 
 

Drazí přátelé,  
před 30 lety jsem přijímal úřad olomouckého arcibiskupa.  
        Tehdy jsem mluvil o své vizi biskupské služby. Chtěl jsem 
spolu se svými spolupracovníky a se všemi, kdo byli ochotní 
se zapojit, být stále zahleděný do krásy Božího města, dívat se 
na Boží plány tohoto města a realisticky hodnotit současný 
stav stavby církve na kousku staveniště, kterým je naše 
diecéze. Její základy u nás jako zkušený stavitel kdysi kladl 
svatý Metoděj a po něm mnozí další. V posvátné úctě k dílu 
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našich předků, které nás zavazuje, jsme chtěli budovat svůj díl stavby.   
         Děkoval jsem všem kněžím, řeholníkům i laikům, kteří žili a žijí své 
křesťanství opravdově, takže Boží milost může skrze ně působit. S velkou úctou 
jsem se díval na všechny, kteří jednali podle svého svědomí a zachovali věrnost 
církvi i v těžkých zkouškách, na všechny, kteří nepodlehli kompromisům a 
dokázali dávat Boha a jeho přikázání na první místo, na všechny, kteří měli 
odvahu i v těžkých okolnostech budovat církev náročným apoštolátem, ale i na ty, 
kteří přes své pády a bloudění poctivě hledali pravdu a dokázali dělat pokání. 
Poukázal jsem na místa zvlažnělá a odcizená Bohu, na lidi, k nimž evangelium 
ještě neproniklo, protože se nenašli ti, kdo by je hlásali srozumitelnou řečí. Dnes 
mohu děkovat Bohu za církevní školy, charity, obnovená společenství různých 
skupin a spiritualit i nové kostely. Boží milost působí stále. Působí taky skrze Vás 
a já dnes, kdy děkuji Bohu za milost tak dlouhého působení v této diecézi, děkuji 
taky Vám. Jestli se něco podařilo, bylo to díky Boží milosti a úsilí mnohých, díky 
široké spolupráci. Duchovní chrám, ve kterém jsme jako živé kameny každý na 
svém místě, se může stavět jen společně. Kde se v této stavbě nachází kdokoliv z 
nás, to připravil Boží plán, ale na nás záleží, jestli jsme kameny pevné, spolehlivé, 
dobře napojené na své sousedy, opracované podle Božích představ a oživené 
Duchem Svatým. Čím ochotněji přijímáme Boží slovo a čím rozhodněji mu říkáme 
své ANO, aby se mohlo vtělit do našich skutků, tím více odpovídáme Boží 
představě o našem životě, otevíráme se působení Ducha Svatého, stáváme se 
realizovanými křesťany a máme větší význam pro duchovní chrám, který 
společně stavíme.  Jako se nemůže skrýt město ležící nahoře, jako se rozsvícené 
světlo nestaví pod kbelík nebo pod postel, ale na svícen, aby všichni v domě 
viděli, jako dary Ducha Svatého nejsou dány jednotlivci pro jeho osobní užitek, 
ale proto, aby jimi sloužil druhým, tak je naše společná práce na budování místní 
církve službou společnosti, ve které žijeme. Nikdo z nás nemůže odsuzovat ty, 
kteří – řečeno slovy Písma – sedí ve tmě, ale musíme se ptát: Je tato temnota 
zaviněná jen jejich slepotou, nebo je spíš vinen ten, kterého Ježíš určil, aby byl 
světlem, a on dost nesvítí?  
            A tady musím přiznat nejen vlastní chyby, ale i mnoho našich společných 
dluhů, protože velikost úkolu byla silně převyšující. Prosím o odpuštění Boha i 
Vás.  Úkol, který Vám zůstává, je stále přesahující, ale nebojte se ho. Jde o dílo 
Boží.  
            Já dnes odcházím na jiné pracoviště, kam mě, jak věřím, posílá Bůh. Vy 
zůstáváte a Vaše poslání trvá. Modlete se, aby Vám Pán brzy poslal nového 
biskupa, který vás povede, ale nezapomeňte, prosím, že záleží na Vaší spolupráci 
s ním, na každém z Vás, a budujte krásný Boží chrám diecéze společně. Pamatujte 
v modlitbě i na mě, abych své nové poslání zvládl. Já Vám budu nadále 
každodenně žehnat.  

✠ Jan Graubner 
emeritní arcibiskup olomoucký 
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POSLEDNÍ PASTÝŘSKÝ LIST DOMINIKA DUKY 
 

Dvanáct let v životě katedrály je málo, ale v životě člověka je to 
významná část. A tak je namístě, abych při odchodu z funkce 
arcibiskupa udělal bilanci tohoto dvanáctiletí. 
       Nejprve se sluší poděkovat. Můj předchůdce v Hradci 
Králové, biskup Edvard Jan Nepomuk Brynych vyslovil větu: 
„Nic nedokážu bez Vás, kněží.“ Chtěl bych tedy poděkovat Vám 
spolubratrům v biskupské, kněžské a jáhenské službě. Při svém 
nástupu do služby pražského arcibiskupa jsem zdůraznil, že nic 

nedokáži bez Vás, sestry a bratři, kteří věříme v Ježíše Krista Ukřižovaného a 
Vzkříšeného a kteří jsme přijali křest v Kristově Církvi, která nese také historický 
název římskokatolická. Odvoláváme se na Řím, na místo působení ale i umučení 
apoštolů Petra a Pavla. 
        Na době mé služby je podstatné, že byla dobou napjatou a složitou, což se 
stále víc vyhrocovalo. Byla to doba terorismu a migrace, výbuchu genderové 
ideologie, klimatických změn, kůrovce a Covidu 19. Proměňovala se z doby 
postmoderní na dobu postfaktickou až se proměnila v dobu posthumánní. Takže 
dnes balancujeme na pokraji světové války, která kromě Ukrajiny, kde je válkou 
horkou, probíhá i v podobě vlažné či studené války. To komplikovalo i mou práci 
a ovlivní i tuto bilanci. Uvědomuji si totiž, že mým hlavním úkolem bylo stát 
pevně, varovat a vracet lidem naději. Je to sice trvalý úkol každého křesťana, ale 
sám jsem stál na zřetelně viditelném místě. Co tento úkol žádá? Nejprve vyžaduje 
jasně rozlišovat mezi dobrem a zlem. V relativistické postliberální společnosti, 
která dosáhla svého vrcholu v době posthumánní, je to mimořádně obtížné. Žádné 
kritérium není obecně přijato a všechny hranice jsou rozmazány. Přesto jsem 
přesvědčen, že v tomto bodě jsem se snažil jednat správně. Dodávat lidem naději 
je dnes rovněž těžké, ale dělal jsem, co jsem mohl. 
          V rozhodnutích, kterých bylo mnoho, vím o svých chybách, ale o některých 
zřejmě nevím. U prvních mohu podat vysvětlení a omluvit se. U druhých to 
udělám, budu-li na ně upozorněn. Paralelně jsem čelil kritikám oprávněným i 
neoprávněným. Mám pocit, že druhých bylo o hodně víc. S oprávněnými kritiky 
jsem diskutoval, u druhých jsem se ohradil, jen když přestoupily únosnou mez. 
Často jsem byl kritizován za stálá jednání s představiteli státu. Bez vyjednávání 
bychom ovšem v ničem nemohli pokročit. Jednal jsem s demokraticky zvolenými 
poslanci, vládami a prezidenty. Nejednal jsem s žádným nelegitimním 
představitelem našeho státu. Zvláštním a také nejvíce kritizovaným bylo jednání o 
katedrále. Společně jsme dospěli k racionálnímu řešení, které přijala jak naše 
společnost, tak apoštolský stolec. Ve zkratce lze říct, že došlo k tomu, co je 
očividné. Stojíte - li u Národního divadla a díváte se na Hradčany a zeptáte se lidí, 
co je tam nejvyšší budovou, řeknou katedrála, a zeptáte-li se, kde ten kostel stojí, 
řeknou na Pražském hradě. Šlo o to, aby bylo obnoveno vědomí identity církve. 
Její identita je oslabena, byť i z jiných důvodů, celosvětově. V době mé služby jsme 
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se vydali cestou obnovy poutních míst. Jsem rád, že se podařilo obnovit Svatou 
horu u Příbrami a zahájit velkorysou opravu obou poutních bazilik ve Staré 
Boleslavi, kde jsou zvlášť důležité poutní slavnosti, protože dík Palladiu země 
české se zde vytváří pevné pouto Moravy a Čech a duchovní most mezi 
Velehradem a mučedništěm sv. Václava. Naše společnost si to uvědomuje a hlavní 
pouti na obou místech jsou nejen státními svátky, ale i kořeny naší duchovní, 
národní a kulturní identity. Nelze zapomenout také na obnovu svatoprokopské 
Sázavy, která upevňuje cyrilometodějskou úctu uprostřed slovanských národů. 
         Všechno toto dění, duchovní i ekonomické, povzneslo také ekumenu, i když 
nepřekonalo staletí trvající předsudky, o čemž svědčí i částečné nepřijetí 
Mariánského sloupu, který je součástí identity Prahy a našich novodobých dějin. 
Nepodařilo se také dosáhnout konsensu při výročí Bílé Hory, kde se pokus 
některých o současnou interpretaci jeví nejen anachronicky ale i nepravdivě. Bílá 
Hora není spor němectví s češstvím ani pouhý konfesní spor. Nedostatky v 
katechezi, za což neseme vinu my, a nedostatky ve vzdělávání, bohužel vedou k 
tomu, že některé staré spory a předsudky se bolestně obnovily. I když nakonec 
bylo docíleno konsensu, proběhlo výročí Bílé hory i obnova Mariánského sloupu 
ve velkém napětí. 
           Při svém odchodu chci zdůraznit, že odcházím doopravdy, tj. nebudu do 
ničeho zasahovat ve vedení pražské arcidiecéze a vynasnažím se také nic 
nekomentovat. Jsem připraven svému nástupci pomoci, kdykoli o to požádá. 
Čemu se nemohu vyhnout, je, že zůstanu člověkem, kterému nemůže být 
lhostejný osud Církve a naší vlasti a jehož postoje mohou mít váhu. 
            Svého nástupce, arcibiskupa Jana Graubnera, vřele vítám. Není potřeba, 
abych mu radil, protože je dostatečně zkušený a moudrý. Vyzývám však všechny 
věřící, ale i ostatní občany, aby ho nejenom dobře přijali, ale také podporovali. 
Jeho současný úkol je velký a nesnadný. Bez pomoci Vás kněží, řeholníků a 
řeholnic, sester a bratří ve víře v Ježíše Krista, všech, kdo si váží společných 
hodnot, z kterých vyrůstá identita naší země, není dobře zvládnutelný. 
        Závěrem chci znovu poděkovat. A děkuji nejen nejbližším spolupracovníkům, 
ale všem diecézanům a široké veřejnosti, zvláště těm, s nimiž jsem jednal o 
církevně a státně důležitých věcech. Zároveň se i omlouvám všem, kterým jsem 
jakkoli ublížil. Nikdy jsem to neudělal vědomě. Nesmím zapomenout, abych 
poděkoval rodičům za svou výchovu, ale především abych poděkoval Pánu Bohu 
a přímluvě Panny Marie a našich svatých. Ve zkratce bych řekl, že budu rád, když 
se při setkání vzájemně podělíme o to, co se nám společně podařilo, anebo se 
omluvíme, že jsme si ve všem nerozuměli. 
      Pozdrav a požehnání Všemohoucího a Milosrdného Boha ať je s Vámi 

 

✠ Dominik kardinál Duka OP 
dosluhující apoštolský administrátor, bývalý arcibiskup,metropolita pražský a primas český 
 

V Praze dne 26. května 2022, o Slavnosti Nanebevstoupení Páně 
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POUŤ DO ŘÍMA NA X. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN 
 22. - 26. ČERVNA 2022 

Motto: Rodinná láska, povolání a cesta ke svatosti 
 
                 Rádi bychom se s vámi podělili o zážitky 

z pouti do Říma. 
Minulý rok byl pro 
naši rodinu složitý. 
Dá se říct, že jsme si 
prošli krizí. 
Na jaře jsme byli 
osloveni a vysláni otcem Františkem a pastorační 
radou, abychom se zúčastnili setkání v Římě. Ano, 
toužili jsme načerpat duchovní posilu. Pozvání na 
pouť jsme vděčně přijali. 

Světové setkání rodin bylo naplánováno jako vyvrcholení Roku rodin, který církev 
prožívala inspirována papežskou Exhortací Amoris laetitia (česky Radost z lásky). 
Mnoho zajímavých textů (např. List papeže rodinám, katecheze k jednotlivým 
tématům exhortace) i videa, ve kterých Svatý 
Otec komentuje hlavní kapitoly exhortace 
spolu s rodinami z celého světa najdete na 
www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny/ 
                Z nabízeného můžeme všichni 
čerpat i nadále. 
Setkání rodin se tradičně koná přibližně 
každým 3. rokem. Naposledy v roce 2018 v 
Dublinu. Setkání v Římě bylo přesunuto z 
roku 2021 na letošní rok a jeho uskutečnění mělo kvůli pandemii jasná omezení. 
           Na setkání bylo delegováno přibližně 2 tisíce rodin z 102 diecézí celého 
světa. Z České republiky se spolu s Mons. Josefem Nuzíkem vypravily tři 
manželské páry. 
Tyto dané počty ovšem neubraly nadšení Centra pro rodinu ve Valašském 
Meziříčí, které zorganizovalo poutní zájezd s touhou účastnit se oficiálního 
programu, jak jen to bude možné. 
           Základem celé pouti bylo obdivuhodné nasazení mezříčského kaplana o. 
Slavomíra Ordoše, který byl naším průvodcem, překladatelem, velitelem, oporou, 
stmelovatelem kolektivu a zárukou dobré pohody. Měl heslo, že pouť nemá být 
fanatická, ale fantastická. Pro Davida byl velkým vzorem. Rád se s ním držel v čele 
průvodu, aby o nic nepřišel. Protože jsme v Římě nikdy nebyli, ocenili jsme jeho 
snahu ukázat nám co možná nejvíc římských skvostů a památek v promyšleném 
programu, v rekordním čase několika málo dnů. 
Dalo by se toho mnoho napsat o tom, jak nás uchvátily historické památky města.  
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Stejně silně na nás zapůsobilo vlídné přijetí farního společenství a navázání 
přátelství s mnoha poutníky. 
           Nejsilnější dojem však na nás zanechalo setkání se Svatým Otcem a společně 
prožitá mše svatá na Svatopetrském náměstí s poutníky z celého světa v sobotu 
25.6. v podvečer. 
              Svatý Otec se objevil nečekaně brzy přede mší a věnoval spoustu času 
tomu, aby se pozdravil s poutníky co nejosobněji a jezdil po náměstí všemi směry. 
Láskyplně a dojemně objímal miminka. Věřím, že stejnou péči a starost má o 
každého z nás a je tak věrným obrazem milujícího Nebeského Otce. 
Spolu s námi se všemi skoro 15 minut trpělivě a pokorně čekal na začátek mše 
připraven na podiu. Svou promluvu pronášel svěžím hlasem, zaujatě opakoval 
hlavní myšlenky s pohledem na nás všechny, na každého z nás. 
Část homilie, která se nám zapsala do srdce: 
“Na cestě do Jeruzaléma (…) nám evangelium představuje trojí povolání třech uchazečů o 
Ježíšovo učednictví. První z nich je vyzván, aby při následování Mistra nehledal stálý, 
bezpečný příbytek (...). 
Druhý učedník je vyzván, aby se nevracel 
pohřbít své mrtvé. Nejde o to, že bychom 
neměli dodržovat čtvrté přikázání, které je 
stále platné a také nás hojně posvěcuje, ale o 
výzvu, abychom především dodržovali první 
přikázání: milovat Boha nade všechno.  
          To platí i pro třetího učedníka, který je 
povolán k tomu, aby Krista následoval 
rozhodně a celým srdcem, aniž by se ohlédl 
za sebe a dokonce se rozloučil se svou 
rodinou. 
             Drahé rodiny, i vy jste zvány, abyste neměly jiné priority, abyste se neohlížely 
zpět, to znamená, abyste nelitovaly dřívějšího života, dřívější svobody s jejími klamnými 
iluzemi: život ustrne, když nepřijímá novost Božího volání a lituje minulosti. A toto 
oplakávání minulého a nepřijetí novosti, kterou nám Bůh posílá, nás (...) zatvrzuje a 
nepolidšťuje. Když Ježíš volá, včetně manželství a rodiny, žádá nás, abychom se dívali 

dopředu, a ustavičně nás na cestě 
předchází, trvale nás předchází v lásce a 
službě. Ti, kdo ho následují, nebudou 
zklamáni!” 
 
Liturgii papež František zakončil 
tzv. „vysláním rodin“. Všem 
účastníkům byli předán lístek s 
ikonou Světového setkání a slovy 
misijního mandátu, který je zavazuje 
k hlásání evangelia ve světě.  
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“Drahé rodiny, 
vyzývám vás, abyste pokračovali v cestě 

naslouchání Otci, který vás volá: 
Staňte se misionáři na cestách světa! 

Nechoďte sami! 
Vy, mladé rodiny, nechte se vést těmi, kteří znají cestu. 

Vy, kteří jste dále vpředu, 
udělejte ze sebe společníky na cestách pro ostatní. 

Vy, kteří jste ztraceni kvůli těžkostem, 
nenechte se přemoci smutkem, 

Důvěřujte v Lásku, kterou do vás Bůh vložil, 
Proste Ducha každý den, aby ji oživil. 

Radostně hlásejte krásu toho, že jste rodina! 
Hlásejte dětem a mládeži milost křesťanského manželství 

Dejte naději těm, kteří žádnou nemají. 
Chovejte se, jako by na vás všechno záviselo, 

s vědomím, že vše musíte svěřit Bohu. 
Kéž "šijete" strukturu společnosti a synodální církve, 

která vytváří vztahy, znásobuje lásku a život. 
Buďte znamením živého Krista, 

nebojte se toho, co od vás Pán žádá, 
a buďte k Němu štědrý. 

Otevřete se Kristu, naslouchejte Mu v tichu modlitby. 
Doprovázejte ty, kteří jsou nejzranitelnější 

postarejte se o ty, kteří jsou sami, uprchlíci, opuštěni. 
Buďte zárodkem bratrštějšího světa! 
Buďte rodinami s velkým srdcem! 

Buďte přívětivou tváří Církve! 
A prosím, modlete se, vždy se modlete! 

Kéž vám Maria, naše Matka, pomůže, když už není víno, 
je vám společníkem v době ticha a zkoušek. 

Kéž vám pomůže kráčet společně se svým Zmrtvýchvstalým Synem.” 
 

            Toto vám přejeme a vyprošujeme 
také my.  
            Děkujeme otci Františkovi za 
důvěru, za společenství farní rodiny, za 
vaši podporu a modlitbu. 
                                                               
S úctou, Pavla, Tonda a David Adamcovi 
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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 v sakristii a tam ji také 
vyplněnou odevzdejte. Budoucí prvňáčci budou obesláni dopisem.  
Rodiče dětí ze současné 2. třídy přihlaste své děti na přípravu na 1. svaté 
přijímání, které bude na Slavnost Nejsvětější Trojice 4. června 2023.  

 

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE WC PRO FARNÍKY 
 

Chtěli bychom Vás informovat o zpoždění výroby a montáže lehkých přepážek 
v rekonstruovaných sociálkách pro farníky. Začátkem května byla k výrobě 
vybrána firma Frajt z Kroměříže, která nabízela cenu o 40% nižší než další 
oslovené firmy, ale dodací lhůta byla do konce června, tedy o 15 dnů delší, než u 
druhých. Když jsme se 24. června dotazovali na postup prací, bylo nám sděleno, 
že do 10 dnů bude dodávka splněna. V pondělí 27. června 2022 však vedoucí 
výroby sdělil, že z důvodu opožděné dodávky materiálu, není firma schopna 
termín dodržet. Proto byl dohodnut jako nejzazší termín montáže přepážek 8. 
červenec 2022.                                                        Jiří Michut TA, děkanát Vsetín 
 

ZVONY 
 

Vážení vsetínští farníci,  
v reakci na Vaše četné dotazy, které se ke mně 
dostaly, Vám ve věci dokončení instalace zvonů 
v římskokatolickém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie ve Vsetíně sděluji následující vysvětlující 
informace: Práce na technickém vybavení zvonů 
v současnosti probíhají tak, aby k jejich 
zprovoznění došlo nejpozději do 15. srpna 2022. 
Zdržení dokončovacích prací na technickém 

vybavení zvonů bylo zapříčiněno nutností změny mého pracovního a osobního 
režimu a s tím souvisejícím následným omezením výrobních činností v dílně. 

Děkuji Vám za pochopení. Josef Tkadlec, zvonař, Halenkov 
BLAHOPŘÁNÍ K 60 

 

Dne 11. července 2022 se dožívá významného jubilea - 60 let náš 
pan děkan a farář P. František Král.  
Přejeme Vám otče Františku hojnost Božího požehnání a milostí. 
Přejeme, abyste byl svým životem, vírou a modlitbou vždy 
vzorem svěřenému stádci a vedl ho po cestě do Božího království. 
Abyste v těžkých chvílích s důvěrou svěřoval své starosti, těžkosti, 
bolesti a sám sebe do rukou Pánu Ježíši a utíkal se pod ochranu Panny Marie.  
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PODĚKOVÁNÍ BRATRU LVOVI 
 

Po dvou letech se s námi loučí bratr Lev, kaplan na Vsetíně a v Liptále, a 
proto se sluší poděkovat. V první řadě patří dík Pánu Bohu, že Pavla Eliáše chtěl, 
od počátku světa si jej vyvolil a povolal ke kněžské a řeholní službě.  

Dík patří i bratru Pavlu Lvovi Eliášovi, že toto povolání přijal, a že je 
vykonává s poctivostí a s velikou láskou k Bohu. Děkujeme za to, že žije v první 
řadě pro Boha, že z lásky k Bohu slouží farníkům a potřebným lidem. Děkujeme 
za laskavou službu nemocným a stárnoucím. Děkujeme za doprovázení farníků 
na jejich poslední cestě. Děkujeme, že nám byl příkladem, bratrem i duchovním 
vůdcem. Děkujeme za vlídnost, ale i přísnost. Za svaté zpovědi, které měly vždy 
přednost před osobním časem. Za pomoc druhým ať už viditelnou, ale také 
neviditelnou.  

Přejeme Vám bratře Lve ať i na novém místě Vaše služba s Boží pomocí 
nese hojné ovoce!                                                                      

Farníci Liptálští a Vsetínští 
 

 

 
 

NOVÝ KAPLAN SE PŘEDSTAVUJE 
 

        Jmenuji se Jindřich Peřina a pocházím z malé obce 
nedaleko Olomouce - z Dubu nad Moravou. Tato vesnice (resp. 
městys) je známá především nádherným barokním poutním 
chrámem. Je mi 46 roků a pocházím ze 7 dětí. Ze sourozenců 
jsem nejmladší.  

Po absolvování základní školy jsem nastoupil na 
železniční průmyslovku do Šumperka (obor výpravčí). Po jejím 
skončení jsem začal v roce 1993 studovat na Dopravní fakultě 
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Jana Pernera v Pardubicích. Studium jsem ukončil v roce 1998.  
V následujícím roce jsem byl na vojně v Chrudimi. V letech 2010/2011 

začala má formace ke kněžství, když jsem společně s dalšími 26 muži pobýval v 
Litoměřicích v tzv. teologickém konviktu. Následujících 5 let jsem pobýval v 
kněžském semináři v Olomouci a současně studoval na Cyrilometodějské 
teologické fakultě. Na jáhna jsem byl vysvěcen v roce 2006, na kněze pak o rok 
později.  

Během jáhenského a kněžského působení jsem prošel farnostmi Přerov, 
Zábřeh, Vizovice, Bílovice a Uherský Brod. Mezi mé záliby patří železnice a sport 
(stolní tenis, volejbal, plavání, kroket). Na mé rozhodnutí být knězem mělo vliv 
více faktorů. Na prvním místě věřící maminka, dále setkání se svatým papežem 
Janem Pavlem II. v Olomouci v roce 1995 a v neposlední řadě kněžský příklad otce 
Cyrila Vrbíka, který přes 20 let působil v rodné farnosti a nesmazatelně se zapsal 
do srdcí stovek lidí. Jistě otce Cyrila Vrbíka mnozí znáte, protože do Dubu nad 
Moravou přišel právě ze Vsetína, kde v letech 1976 až 1980 kaplanoval. V sobotu 
22. října si připomeneme již 20. výročí od jeho tragické smrti. Jeho život i 
mučednická smrt jsou výrazným a srozumitelným odkazem nejen pro všechny 
kněze. 

 Těším se na setkávání s vámi a již nyní prosím o modlitbu. 
P. Jindřich Peřina 

 
 

FARNÍ KRONIKY 2022 
 

Do našeho farního společenství jsme přijali:   
Adéla Anna Fojtů, *05. 11. 2021 (Vsetín) 

Mikuláš Karel Hajdík, *21. 04. 2022 (Vsetín) 
Miran Josef Mirga, *15. 11. 2021 (Vsetín) 
Lucie Kašpárková, *27. 04. 2022 (Liptál) 

 
 

Pro Boží požehnání si přišli: 
Bc. Jan Podešva (Vsetín) a Mgr. Lucie Kašíková (Vsetín)  

18. 06. 2022  
 

 

Ve farním kostele jsme se rozloučili: 
Miloš Oulehla, 59 let, † 04. 06. 2022 (Vsetín) 

Ludmila Šťastná, roz. Čotková, 90 let, † 24. 06. 2022 (Vsetín) 

 
 

Farní listy vydává pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín a Liptál. 
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky do poutních FALI posílejte do 5. srpna 2022 na adresu 

favsetin@ado.cz. Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5 Kč. www.farnostvsetin.webnode.cz 


