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ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA 
Milí farníci, chtěl bych Vás jako otec této farnosti pozdravit a 

povzbudit pár slovy. Začal krásný měsíc říjen, který patří Panně Marii. V tyto 
dny ji zvlášť uctíváme v modlitbě sv. růžence.  

Před týdnem jsem byl na známém mariánském poutním místě 
v Medugorji. Je to fakt krásné místo a doporučuji každému z vás, kdo máte 
v úctě Pannu Marii, abyste tam někdy jeli. Byl jsem tam se skupinkou mladých, 
kteří sami přiznali, že ten pokoj, radost a láska jsou tam přímo hmatatelné – 
každého, kdo tam přijede, že to zcela pronikne a prostoupí.  

Co je zvláštní, každý večer je od 17:00 stálý program: dva růžence 
(radostný a bolestný), pak mše svatá, modlitba, požehnání a modlitby za 
vnitřní uzdravení. A pak, aby toho nebylo málo, ještě růženec slavný. To je 
každý večer (!!!). Ve středu a ve čtvrtek je navíc adorace a v pátek poklona 
kříži. A co je pozoruhodné, nikdo neřekne, že je toho moc! Naopak – všichni 
jsme se shodli na tom, že ty 3 hodiny modliteb každý večer uplynou hrozně 
rychle. A jsem vnitřně pevně přesvědčen, že každý, kdo čte tyto řádky, by to 
prožíval úplně stejně. Moc vám proto doporučuji toto poutní místo alespoň 
jednou za život navštívit.  

Panna Maria si moc přeje, abychom se modlili růženec, a říká: “Když se 
chceš modlit lépe, modli se více.“ Udělejme radost Matce Boží tím, že tento 
měsíc, víc, než kdy jindy, vezmeme do rukou růženec a pomodlíme se tuto 
modlitbu z lásky k ní a z lásky k Ježíši. 
K tomu vám ze srdce žehná váš  

otec Jan 
 
 

  
 

 
PODĚKOVÁNÍ PEKAŘSTVÍ VIVA KELČ 

... za dar chleba a chlebánků na nedělní mši při slavnosti poděkování za 
úrodu. Jak je vše krásné, když se spojí hmotné s duchovním. Je to dobrý a 
krásný skutek lásky. Děkujeme Pekařství VIVA a přejeme hodně sil při 
každodenní práci a Boží požehnání pro zaměstnance. 
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ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 
Milí čtenáři, 
Vítejte u podzimních Oveček! Léto je za námi a spolu s ním i řada událostí, 
které během něj proběhly. V Kunovicích byla tradiční a přece jen letos trochu 
jiná mše u kapličky sv. Anny. V září jsme šli za krásného počasí do Štípy a 
velmi hezky se o tento zážitek s námi podělila na str.6 paní Ševelová. Na 
podzim probíhají svatohubertské mše a Sbor Sv. Huberta se jedné takové 
zúčastnil v Kelči – i o tom se můžete dočíst.  
Všichni víme, že v našem kostele probíhají rozsáhlé opravy. Otec Jan nám 
k tomu poskytuje pár informací, Farní rada zase informuje o možnostech 
získání potřebných financí na opravu. Jednou z těchto možností je vydání 
Farního kalendáře pro rok 2014, který je, jak jste si zajisté všimli, již v oběhu. 
Další akcí bude jedinečný Benefiční koncert, který proběhne v listopadu 
v našem kostele, a o kterém se můžete dočíst také na stránkách tohoto 
vydání Oveček. Jsou to všechno aktivity naší farnosti směřující ke zdárnému 
dokončení oprav našeho kostela. Za každé Vaše přispění i modlitbu se vám 
v nebi počítají dobré skutky. Nezapomínejme se tedy modlit za náš kostel, za 
celou farnost, spolupráci, toleranci a porozumění. 
Mnozí jistě víte, že v červenci proběhlo Světové setkání mládeže s papežem 
Františkem v brazilském Rio de Janeiru. Tohoto setkání se zúčastnila Zdenka 
Černochová z naší farnosti. Otec Jan řekl, že je to velké požehnání a velká 
milost, že se jeden z nás mohl zúčastnit této úžasné akce. Zdenka se rozhodla 
pro vydání speciální přílohy Oveček, ve které velmi hezky popisuje své zážitky 
a prožitky. Příloha je volitelnou součástí tohoto čísla Oveček. Přejeme Vám 
příjemné čtení! 

Redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře  
 

ZPRÁVY O OPRAVĚ KOSTELA 
Co se týče opravy kostela, pracuje se momentálně na všech 

potřebných povoleních a dokladech, které jsou nezbytné k jeho opravě, 
abychom mohli v příštím roce provést omítky, případně podle finančních a 
časových možností kostel také vymalovat. Chtěl bych vás proto poprosit 
o trpělivost, pochopení a strpění toho, že náš kostelík není teď zrovna 
nejpěknější. Ale to ať nás vede k poznání, že důležitější jsou naše vztahy – 
porozumění, odpuštění, pochopení, úcta… – i když jsou zdi neomítnuté a 
nevymalované. Budujme tedy to, co se teď budovat dá. 

otec  Jan 
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FARNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2014 
Kalendář naší farnosti vznikl z potřeby získat co nejvíce finančních prostředků 
na opravu kostela v Loučce. Tento nápad odsouhlasil a také mu dal 
požehnání otec Pavel Jombík v květnu letošního roku. Od této chvíle se vše 
začalo promýšlet, sestavovat, sbírat fotografie, některé nově fotit a vytvářet 
celkový návrh a podobu kalendáře. Bylo nutné najít ochotného člověka, který 
vše profesionálně skombinuje a připraví pro tisk. Tento úkol na sebe vzala 
paní Petra Kubínová z Loučky.  
Kalendář je sestaven tak, aby vystihoval dění v naši farnosti v průběhu roku. 
Hlavním smyslem tohoto díla je, aby posloužilo dobré věci, tj. získání co 
nejvíce peněz na opravu našeho kostela! 
Kalendář si můžete zakoupit v jakémkoliv počtu kusů. Je to i vhodný dárek a 
pomocník pro každého z nás. Cena kalendáře je 100,- Kč. Můžete si jej 
zakoupit na obecních úřadech v Loučce, Podolí, Kunovicích, v kostele v Loučce 
a v kapli v Kunovicích. 
Děkuji všem, kdo byli nápomocni při jeho přípravě, a prosím, podpořte 
dobrou věc. 

Ivana Skýpalová 
 

FARNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
Milí farníci, někteří z vás už zjistili, že máme farní internetové stránky. Můžete 
je najít na adrese:  www.loucka.farnost.cz 
Stránky vznikly především pro informovanost farníků, zvláště pokud jde 
o aktuální ohlášky a úmysly mší svatých ve farním kostele. Ne vždy se nám 
podaří zúčastnit se mše svaté ve farním kostele nebo vnímat všechny 
informace v ohláškách po mši svaté. 
Pokud potřebujete udělení nějaké svátosti, najdete zde kontakty na kněze a 
stručné podmínky pro jejich udělení. Dozvíte se také o historii farního kostela, 
kdo z kněží a kdy v naší farnosti působil, koho jsme si zvolili do pastorační 
rady, a tedy kdo za nás ovlivňuje chod farnosti a na koho se můžeme obracet 
ve farních záležitostech (stručná historie vychází ze spisku Státního archivu ve 
Vsetíně). Je tu i malá fotogalerie z farních událostí, do které můžete svou 
fotografií přispět i vy - stačí ji (je) poslat na adresu: webfaloucka@gmail.com. 
Na stejnou adresu můžete také napsat v případě, že nesouhlasíte se 
zveřejněním své fotografie na farních stránkách.  
Za technickou část stránek zodpovídá Jan Kundrát, za obsah stránek jsem 
zodpovědná já – tedy Irena Kundrátová – pověřena panem farářem. 

http://www.loucka.farnost.cz/
mailto:webfaloucka@gmail.com
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Z právního hlediska je za webové stránky zodpovědný pan farář - všechny 
informace jsou proto konzultovány s ním a uveřejňovány s jeho souhlasem.  
Stránky si může najít kdokoliv na celém světě, osoba soukromá či osoby 
z různých úřadů aj. Na jednu stranu je to velká výhoda, z druhé strany velká 
nevýhoda - může se o nás dovědět opravdu kdokoliv a za jakýmkoliv účelem. 
Proto je velmi důležité zvažovat vše, co na našich stránkách uvedeme.  Mějte, 
prosím, z tohoto důvodu pochopení.  
Pokud by tedy někdo chtěl přispět na farní stránky, bude to vždy po 
konzultaci s otcem Janem. Teprve potom bude (či nebude) příspěvek 
uveřejněn. Na stránkách uvedeme i náš farní časopis Ovečky, proto využijte 
možnost uveřejnění svého příspěvku v něm. I tyto články budou konzultovány 
s panem farářem, pokud jde o internetové zveřejnění. 
Přeji vám požehnaný čas, který strávíte u našich či podobných internetových 
stránek. 

Irena Kundrátová 
 

KONCERT PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE 
Dne 24. listopadu v 18:00 hodin se uskuteční Benefiční koncert v našem 
farním kostele v Loučce. S  myšlenkou uspořádat koncert přišli někteří naši 
mladí farníci za otcem Pavlem už v květnu. Otec jejich návrh velmi ochotně 
podpořil a udělil - jako správný kněz -  svátostné požehnání k jejich snaze a 
práci. Farní rada tuto myšlenku rovněž podpořila a pustila se do příprav. Byl 
stanoven termín, osloveni účinkující a sponzoři. Nyní veškeré přípravy 
probíhají tak, jak mají být. 
Kdo bude na koncertě vystupovat? Schola Dobrého Pastýře z Loučky, Sbor 
svatého Huberta, sourozenci Hradilovi z Podhradní Lhoty, manželé Míčovi. 
Zazní duchovní skladby od různých autorů za doprovodu varhan, kytar a 
dalších hudebních nástrojů.  
Starozákonní písně zazní v podání Czech Ensemble Baroque Quintet pod 
vedením umělecké vedoucí Terezy Válkové a dirigenta Romana Válka. 
Průvodní slovo celým koncertem bude mít herečka paní Jana Janěková. 
Při koncertě bude sbírka na opravu našeho farního kostela. 
Věříme, že si uděláte čas a přijdete se zaposlouchat. Koncert bude nejen 
kulturním, ale i duchovním zážitkem, který bychom si neměli nechat ujít. Nyní 
děkuji všem, kteří pomáhají při přípravě tohoto koncertu. Za vaše modlitby, 
společenství, které utvoříme při koncertě, a aby bylo vše ke cti a chvále Boží. 

Ivana Skýpalová    
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ZEMŘEL P. RUDOLF ZDRAŽIL 
V minulých dnech přišla z Baden-Badenu v Německu zpráva, že zde 18. 
července 2013 zemřel v místním domově pro seniory Theresienheim bývalý 
kněz olomoucké arcidiecéze P. Rudolf Zdražil. Před měsícem slavil 103. 
narozeniny. Pohřben byl následující den v Baden-Badenu.  
P. Rudolf Zdražil se narodil 12. června 1910 v Ostravě-Vítkovicích. Kněžské 
svěcení přijal v Olomouci 13. října 1940. V letech 1941 až 1951 byl kaplanem 
ve Zlíně a pak 22 let působil v Loučce u Valašského Meziříčí, nejdříve jako kap-
lan a pak administrátor.  
V roce 1982 se rozhodl odjet za svou sestrou, která bydlela v Baden-Badenu. 
Tehdejší československé úřady mu však oznámily, že mu důchod do ciziny 
nebudou posílat. V prvních měsících svého pobytu v nové vlasti žil jen 
s podporou sestry a nových přátel. Ujal se ho však Freiburgský arcibiskup 
Oskar Saier a inkardinoval ho do své arcidiecéze. Otec Rudolf na to s dojetím 
vzpomíná: „Pan arcibiskup mně řekl: Ať si váš důchod nechají, my vám zde 
důchod také dáme. Přece církev nemůže zapomenout na 42 let vaší kněžské 
služby. A budete-li chtít, můžete nám zde vypomoci. A tak už 27 let 
vypomáhám. Je to pro mne velká milost od Boha, že i v těchto letech mohu 
sloužit druhým. Jsem tu šťasten, i když na svoji starou vlast hodně 
vzpomínám…“ 
I přes svůj vysoký věk byl obdivuhodně tělesně, ale hlavně duševně svěží. 
Ještě ve svých 100 letech denně sloužil mši svatou v místní kapli pro chovance 
ústavu, ale i pro obyvatele městské části, kteří bohoslužbu navštěvovali, a 
podle potřeby uděloval svátosti a duchovní rozhovory. Pravidelně každý týden 
v úterý celé dopoledne věnoval návštěvám těžce nemocných a ležících 
pacientů v ústavě, kterým přinášel eucharistii a svátost nemocných. Poslední 
měsíce však už sám patřil k ležícím pacientům, kteří potřebovali celodenní 
opatrování.      

Josef Pala (převzato z Oldinu, září 2013) 
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PĚŠÍ POUŤ DO ŠTÍPY NEBO TURISTICKÝ POCHOD? 
Po obdržení pozvánky na pěší pouť do Štípy ve dnech 7.-8.9. 2013 jsem 
zbystřila. Na obzoru žádná velká rodinná oslava, žádná nemoc a hlídání 
vnoučat se dá domluvit. Jen jak zvládnu já, 53letá účetní s minimálním 
pohybem, těch skoro 30 km?  Ale pak dojdou myšlenky na to, proč se vlastně 
tahle pěší pouť koná – a copak u mne je vše v pořádku? Copak nepotřebuju 
vyprosit požehnání pro své děti, nepotřebuju poděkovat za všechny dobré 
změny a uzdravení (hlavně duševní) za uplynulý rok? Potřebuju.  
Tak vyrážím i se setrou a pro jistotu sebou neseme jedny trekingové hole. 
Po cestě přemýšlím, jak nás asi vidí okolí. V čem se lišíme od běžných turistů, 
kteří hltají kilometry na všech možných značených trasách? Jdeme stále 
stejnou cestou, kterou nám ukázali naší předkové. K nutné svačině a nápojům 
v různé podobě ale dostáváme požehnání a otec s námi prosí o zdar naší 
cesty. A to je ten první rozdíl. A pak to, jak se k té době strávené pochodem 
do vzdáleného poutního místa stavíme. Zda myslíme na sebe, své nohy a 
záda, nebo chceme ten čas, případnou nepohodu a obtíže cesty obětovat a 
přinést jako dar té, která se za nás vždy přimlouvá, pomáhá a spolu se svým 
synem uzdravuje a poponáší při všech těžkostech. 
Příchod do kostela za zpěvu písně „Maria, Matičko, přišli jsme k tobě“ je pro 
každého z nás velmi silný zážitek. Já při něm necítím únavu, ale velký přísun 
lásky. Slova – no tak jsi tady, tak pojď dál a povídej – polož tu všechny obavy, 
nemoci, trápení. Slova – neboj se, nejsi sama. Věř. 
A s pocitem velké úlevy a klidu usedám do lavic poutního kostela, abych si 
připomněla předchozí poutí ty, kteří tu už se mnou nemohou být, a těším se 
na další slova, která uslyším od přítomných kněží.  
Jen tu zpáteční pěší cestu se mi ještě nepodařilo podniknout. Tak snad příště. 
A snad nebudu sama, kdo najde odvahu donést domů požehnání pro farnost 
stejně, jako jej nosili naši předkové (ať mi prominou všichni toto oslovení – 
vím, že jsem se nenarodila v této farnosti a toto oslovení mi nepřísluší). Ten 
tichý hlas požehnání, klidu a míru totiž velmi snadno překřičí 
upřednostňované povinnosti i hlas okolního světa. A čím déle zůstaneme 
v blízkosti Panny Marie Štípské a čím později se vrátíme ke stereotypu 
běžného života, tím déle v nás zůstanou získané milosti.  
Na společně strávený čas při příští pouti se těší   

Růžena Ševelová 
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PODĚKOVÁNÍ… 
Dne 20. července 2013 se konala u kapličky Svaté Anny v Kunovicích Anenská 
mše svatá za doprovodu dechové hudby z Kelče a Sboru svatého Huberta. 
Otec Jan nám připomněl příkladnou výchovu Panny Marie jejími rodiči - 
svatým Jáchymem a Annou. V dnešní uspěchané době na výchovu mnohdy 
není čas. 
Po mši svaté byli všichni přítomní (a nebylo jich málo) pozváni na guláš 
s pivem a něco dobrého na zub. I výborná slivovice byla. Nechyběl ani taneček 
při dechovce, ten jsem stihla s paní Skýpalovou.  
Ráda bych poděkovala všem dobrým duším, které se podílely na přátelském 
letním podvečeru. 

Anna Hrušková č.p. 79 
 

HUBERTSKÁ MŠE SVATÁ 
V neděli 22. září jsem jako jedna z členek Sboru sv. Huberta doprovázela 
zpěvem spolu se Spolkem mysliveckých trubačů z Holešova Hubertskou mši 
svatou v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči. Při promluvě  jsem si ujasnila, že P. 
PhDr. Jan Kornek není celým srdcem jen farářem, ale také myslivcem. 
O takovém upřímném obdivu k  přírodě  už často  není slyšet! 
Tímto děkuji myslivcům z Kelče, panu faráři Janu Blešovi  a všem, kteří nám 
po mši sv. připravili malé občerstvení ve farním dvoře. Díky za společenství, 
ve kterém nám navzdory chladivému, téměř už podzimnímu počasí venku, 
bylo teplo u srdíčka a lehce na duši. 

Alena Hrušková 
 

NÁBOŽENSTVÍ 
V Kunovicích probíhá v úterý od 13:30 hodin ve třídě ZŠ. 
Do náboženství v Kunovicích je přihlášeno 12 dětí. Chci poděkovat rodičům za 
odvahu přihlásit děti do náboženství. Těmto rodičům není lhostejný duchovní 
život jejich dětí. Děti do výuky dostaly pracovní listy, do kterých zapisují 
probrané učivo a zároveň se učí poznávat příběhy z Bible. Velmi přínosným 
růstem a poznávání Boha je návštěva mší svatých sloužených v kapli 
v Kunovicích nebo návštěva nedělních mší svatých ve farním kostele v Loučce. 
Rodiče, posílejte, prosím, děti na mše svaté. Moc Vám za ně děkuji a fandím 
Vám. 

 katechetka Zdenka Černochová 
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α    α   α   α   α   α   RUBRIKA LITURGIE   Ω   Ω   Ω   Ω   Ω   Ω   Ω 
Lidské plus Boží 
Především musíme pochopit, že Církev není jen lidská instituce. Není to jen 
spolek podobně smýšlejících lidí, kteří chtějí činit dobro na světě. Ne, jsme 
součástí něčeho mnohem většího. Církev je od začátku Boží myšlenka. Je to 
Boží dílo, dar pro svět, který Bůh naplánoval ještě před začátkem času. 
Kdybychom se podívali na Církev jen lidskýma očima, náš pohled by se omezil 
na budovy, organizace, hierarchii, finance a programy. Vnímali bychom ji 
podobně jako velké podnikatelské firmy, charitativní organizace nebo naše 
obecní zastupitelstvo. Kdybychom se podívali na Církev jen takto, posuzovali 
bychom ji jen na základě toho, co dobrého vykonala nebo jakou škodu 
způsobila. Církev je však více než programy, služby, budovy a hierarchické 
struktury. Všechny tyto prvky jsou součástí Církve, ale slouží mnohem vyššímu 
cíli. Existují, aby Církev mohla plnit svoje poslání - být místem setkání Boha 
s jeho lidem. Existují, abychom se mohli setkat s naším nebeským Otcem, 
přijímat jeho milost a sílu a projevovat jeho lásku světu okolo nás. 

 
Zuzana Kundrátová 

 
 

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE V RIU 
Na nedělní odpoledne nás pozvala Zdenka Černochová ml. do Rio de Janeira 
v Brazílii. Proč do Ria? Zde se konalo v červenci Světové setkání mládeže se 
Svatým otcem Františkem, kterého se zúčastnila. Vyprávění o tomto setkání 
proběhlo v kostele v Loučce. Moc se nás sice nesešlo, ale vyprávění bylo velmi 
zajímavé, poučné a naplněné spoustou hlubokých myšlenek, které Svatý otec 
přednesl mládeži. Zdenička nám ukázala fotky, natočené videozáznamy 
z prostředí, které navštívili. Farnosti, ty nejchudší, střední vrstvy i bohaté. Byly 
to velké rozdíly. Setkání se Svatým otcem Františkem bylo určitě pro mladé 
obrovským zážitkem. Kdo měl možnost a sledoval přímé přenosy v TV NOE, 
viděl, jak vše probíhalo a jaká tam byla atmosféra.  
Děkujeme Zdence za její vyprávění. Za tři roky bude Světové setkání mládeže 
v Polském Krakově. To bude mít naše mládež blíž a určitě se zúčastní ve 
větším počtu.        

Ivana Skýpalová   
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MODLITBA - ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých 
kroků.  
Učiň mě vynalézavým a vstřícným, učiň mě sebejistým ve správný čas. Obdař 
mě jemnocitem, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o 
disciplínu, abych jen tak neproklouzl životem a svoje dny si rozumně rozdělil, 
abych neprospal záblesky světla a vrcholy a abych aspoň tu a tam našel čas na 
umělecký zážitek. Dovol mi utvrdit se v tom, že snít o minulosti či budoucnosti 
mně nepomůže. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší, pomoz 
mně pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější. Ochraň mě před 
naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, že 
těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života, že 
díky nim rosteme a dozráváme.  
Připomeň mi, že srdce se často staví proti rozumu, pošli mi ve správnou chvíli 
někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu s láskou. Dej mi chléb každodenní pro 
tělo i duši, projev Tvé lásky, přátelské gesto a aspoň tu a tam náznak, že budu 
užitečný.  
Vím, že mnoho problémů se řeší trpělivostí — dej, abych dokázal čekat. Ať 
vždy Tebe i ostatní nechám domluvit. To nejdůležitější si člověk neřekne sám, 
to nejdůležitější mu bývá řečeno.  
Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Dej, abych dorostl této nejkrásnější, 
nejtěžší, nejriskantnější a nejněžnější záležitosti života.  
Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra slovy 
či beze slov.  
Chraň mě před strachem, že bych mohl promarnit svůj život. Nedej mi to, co 
si přeji, ale to, co potřebuji. Nauč mě umění malých kroků!  
 

příspěvek poskytla Anna Hrušková 
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KŘESŤANŮV POLITICKÝ POSTOJ 
 
Křesťanství přežilo nejroztodivnější politické systémy 
Křesťanská víra přežila již dva tisíce let v nejrůznějších politických, sociálních a 
ekonomických systémech. I dnes jsou křesťané lidmi orientovanými jak 
„pravicově“, tak „levicově“, ale i lidmi politicky nevyhraněnými. Křesťané jsou 
zastoupeni ve všech vrstvách společnosti: na univerzitách, ale i v pralesech, 
jsou to králové a prezidenti, ale i lidé ze slumů...  Za dva tisíce let prošli 
nejrůznějšími režimy. V mnohých byli pronásledováni. Vždy byli ale 
spolu/tvůrci společnosti. Někdy ale bohužel propadli pokušení moci a snažili 
se druhým svůj pohled diktovat. Když totiž křesťané začali spoléhat jen na 
svou moc a sílu, začalo křesťanství upadat. Naopak rozkvétalo a přinášelo 
užitek vždy, když se nespoléhalo samo na sebe, ale obracelo se k Bohu. 
Křesťané tedy mají s politickými postoji své kontinuální dvoutisícileté 
zkušenosti ... 
  
Jak se mají křesťané stavět k politice a jak se do ní mají zapojovat? 
Konkrétní otázka tedy zní: „Jak se dnes křesťané mají v politice orientovat a 
jak se k ní mají stavět?“ Částečnou odpovědí by mohl být životní osud 
jednoho z prvních křesťanů: apoštola Pavla. Pavel, původním jménem Šavel 
byl původně člověkem, který krutě pronásledoval nově vznikající církev v 
Jeruzalémě. Byl dokonce přítomen první veřejné popravě – ukamenování 
jáhna Štěpána (Sk 7,54-60). A možná že právě tato událost, která mnohé 
křesťany naplnila smutkem, byla pro Pavlovu budoucnost rozhodující. Štěpán 
totiž těsně před svou krutou smrtí všem aktérům popravy odpustil a modlil se 
za ně. Tedy neproklínal je, neurážel je, nenadával jim a nezoufal si. Dělal ale 
pravý opak ve smyslu Kristových slov: „žehnejte a neproklínejte“ a „modlete 
se za své nepřátele“…  Odpuštění je prostředkem, který osvobozuje z pout 
nenávisti a zášti.  A tak se možná právě Pavel, i díky odsouzencově postoji 
mohl stát tím, který nejenže křesťanství již nadále nepronásledoval, ale stal se 
jedním z jeho největších šiřitelů v dějinách. 
Možná právě v této události je tedy výzva i pro nás tváří v tvář bezmoci vůči 
politické situaci v naší zemi: nenadávat, neurážet, neodsuzovat a nezlořečit. 
Ale trvale ve svém srdci odpouštět, žehnat, přimlouvat se a být citlivými na 
Boží volání, kam Bůh volá právě nás, kde je naše místo a poslání.  Nemusíme 
hned předpokládat, že se z našich politiků stanou apoštolové, ale zcela jistě se 
něco pohne. Minimálně v nás samých. A to není málo. Protože neexistují 
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„malé role“ v životě. Lékem na stav společnosti totiž nejsou „velcí lidé“, ale 
velký zástup lidí „malých“, kteří přijímají své vlastní povolání,  své poslání a 
kteří jsou každý na své úrovni, na svém místě. 
 
 
Křesťanův politický postoj by se dal shrnout do těchto bodů: 

 Odpouštět (i těm, kdo společnosti škodí) a neživit v srdci nenávist, ale 
zastávat se pravdy, práva a spravedlnosti 

 Žehnat a vytrvale se přimlouvat i za nepřátele (nenadávat a 
neproklínat) 

 Být ve spojení s Kristem, který dává sílu 
 Hledat a přijmout své vlastní poslání a svou vlastní (i malou) roli v 

rodině, společnosti, církvi, politice… 
 
 
Modleme se za naše politiky 
Každá modlitba může mít nejrůznější formy. Tak i modlitba za politiky naší 
země. Níže nabízíme jednu možnou formulovanou modlitbu (zpracovanou 
podle Českého misálu). Pokud můžete, zapojte se nyní do proudu lidí, kteří ji 
přednášejí před Boží tvář: 
 

Všemohoucí, věčný Bože, 
lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou; 

veď všechny, kdo jsou odpovědni za naši společnost a stát, 
aby hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva, 

aby prosazovali spravedlnost a mír 
a usilovali o rozvoj naší vlasti. 

Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen 
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☼    ☼    ☼    ☼    ☼     AKTUÁLNÍ INFORMACE    ☼    ☼    ☼    ☼   
    PODZIM 2013 

 
Nedělní mše svaté budou od měsíce října opět v 8:00 
Středeční mše v Loučce budou od přesunu na zimní čas vždy v 16:00 
 
 
20.10.  Misijní neděle 
1.11.  Slavnost Všech Svatých, mše v Loučce v 16:00 
2.11.  Vzpomínka na věrné zemřelé, mše v Loučce v 16:00 
24.11.  Benefiční koncert v 18:00 v loučském kostele 
7.12.  Adventní duchovní obnova naší farnosti, Podhradní Lhota 
19.12.  Předpokládaný termín zpívání pacientům v nemocnici ve VM, 

zájemci se mohou hlásit Vlaďce a Zdenči  
 

 

Srdečně vás zveme na plánované akce Orla do konce roku: 

listopad 2013 Zelfest 

prosinec 2013 Adventní  koncert  

Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.                                                                                                                                                      
 
 
AKTUÁLNĚ NA SV. HOSTÝNĚ: 
12. října (so) - První den dušičkové pouti, pontifikální mše svatá v 17:00, 
následuje světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitově 
13. října (ne) - Druhý den dušičkové pouti, pontifikální mše svatá v 10:15, 
ve 13:00 sv. požehnání a pobožnost u památníku obětí 1. světové války 
19. října (so) - Patnáctá myslivecká pouť, pontifikální svatohubertská 
troubená mše svatá v 10:15 
24. prosince (út)- Štědrý den, mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30, v noci mše 
svatá není 
31. prosince (út) - Svatý Silvestr, mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00, ve 22:30 
modlitba růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a svátostné 
požehnání a ve 24:00 pontifikální mše svatá 
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Taneční víkend na Arše 
Táborové středisko Archa pořádá taneční víkend 15. 11.- 17. 11. 2013.  
Cena: studenti: 400 Kč (pracující: 500 Kč). Přihlásit se můžete na: 
573 391 156/pristav@centrum.cz 
 
 
Adventní duchovní obnova na Přístavu: 06. 12. - 08. 12. 2013 
Adventní duchovní obnova na Arše: 13. 12. 2013 - 15. 12. 2013 
studenti: 350 Kč  /  pracující: 450 Kč.  
Více info na www.ado.cz/mladez   

 
 

MLÁDEŽ VALMEZ 
9.11.   Přehlídka schól, večer chval, Rožnov p.R. 
30.11.  Církevní Silvestr mládeže 
 
 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA NAŠÍ FARNOSTI 
V sobotu 7. prosince se koná duchovní obnova pod patronátem otce Jana 
v Podhradní Lhotě. Tato duchovní obnova bude zaměřena na Rok víry. Zváni 
jsou všichni farníci každého věku, muži i ženy!  
Přijďte, zastavte se a načerpejte nových duchovních sil před dobou vánoční. 
 
 

SBOR SVATÉHO HUBERTA INFORMUJE 
19.10.  Hubertská mše sv., Svatý Hostýn 10:15 
26.10.  6. Evropská myslivecká pouť, Dub n. Moravou, 10:30 mše sv. 
 

 
INFORMACE Z RADIA PROGLAS A TELEVIZE NOE 

Na začátku měsíce října došly do farnosti podzimní Zpravodaje radia Proglas. 
Členům radia byly následně rozdány a doručeny. Několik kusů nových 
Zpravodajů z Proglasu je možné si rozebrat u bočního vchodu na klekátku. 
Zpravodaj má číslo výtisku 50. V pokladničce radia Proglas byla částka 590 Kč, 
která byla odeslána do radia. Pracovníci Proglasu moc děkují za každý dar, 
kterým vysílání podpoříte. Jak jistě asi víte, peněz mají nedostatek, takže i 

http://www.ado.cz/mladez
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malá, ale milá koruna do pokladničky je potěší. Samozřejmě možností na 
finanční pomoc je více a každý může přispět dle svých možností. 
Kdo by se chtěl přihlásit za člena Proglasu, přihlášku si může vyzvednout u 
nových Zpravodajů v kostele. Na klekátku jsou i nové zpravodaje z televize 
Noe, které jsou rovněž k rozebrání. Informují o posledních událostech, které 
se v televizi odehrály. 

 
Misijní neděle 

se bude slavit 20. října. Jako každý rok i letos bude možnost zakoupení 
misijního kalendáře stolního a malého nástěnného kalendáříku. Misijní 
kalendář nás v následujícím roce 2014 zavede na Srí Lanku.  Jeho 
prostřednictvím je možné se seznámit s bohatou historií a kulturou, ale 
zároveň i s chudobou a těžkostmi této nádherné ostrovní země, a pomoci 
strádajícím skrze podporu projektů Papežské misijní dílo (PMD). 
Fotografie a informace, které kalendář nabízí, pochází z misijní cesty, která se 
uskutečnila v roce 2012. Jsou v něm k dispozici plná kalendária včetně 
katolických svátků.  
V letošním roce budou ještě ke koupi misijní svíčky a zápalky. Zapalme svá 
srdce pro Boha a věnujme misiím jeden den. Při používání těchto zápalek 
připomínajících 100 let PMD můžete krátkou modlitbou pamatovat na 
potřebné na misiích. 
Všechny tyto předměty budou umístěny u bočního vchodu a můžete si je dle 
zájmu zakoupit při misijní neděli. 
A ještě si přečtěte příspěvek ředitele PMD k misijní neděli. Obsahuje 
statistické informace, ale ty hlavní jsou informace otevřených srdcí štědrých 
dárců, skrze něž se podařilo pomoci a pomáhat tam, kde je to nejvíce 
potřeba.  

Zdenka Černochová 
 
 
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 
2013 
Milí přátelé misií, 
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František. Právě 
on během nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál 
jsem si zaklepat na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl doma 
mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění přijímat je velice 
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důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s ním sdílíme – trochu jídla, 
prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchudneme, ale obohacujeme 
se. Vím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete 
způsob, jak se s ním o jídlo rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce s fazolemi lze 
vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano, vždy lze přilít další vodu… A vy se dělíte s 
láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“ 
Od papeže Františka, se kterým jsem měl možnost se osobně pozdravit, 
vyřizuji díky a požehnání Vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. Je 
to jistě důvod k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy Papežských 
misijních děl z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 milionů Kč, což 
je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň největší 
roční částka za celou dobu našeho působení. Tato úžasná odpověď na 
rostoucí bídu ve světě je důkazem Vaší štědrosti! 
I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká 
v 18 diecézích a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí. Podporujeme vzdělávání, 
zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, 
lékařskou péči, děti trpící z důvodů nemoci AIDS apod. Velmi důležitá je i naše 
letošní podpora studia přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Africe. 
V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí 
v Ugandě, Zambii, Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při 
zajištění chodu diecézí, stavby či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, 
center, domu pro staré a nemocné. Jen na Srí Lance napomůžeme mimo jiné 
ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovizuálních 
vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů. 
Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl 
právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my na prosby 
z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své 
modlitby, oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále 
připomínali, že pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co 
sdílíme, se násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a 
rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za 
vzor chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně 
oceňuji Vaše, nejen jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny 
Marie, Královny misií, a ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění. 

P. Jiří Šlégr 
Národní ředitel Papežských misijních děl 
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                                                                                     Je tu pro Vás již 20 let! 
Je jeden z prvních projektů, kterým Charita Valašské Meziříčí po roce 1989 začala 
svojí činnost! 
 
PŘIJÍMÁME: 

VEŠKERÉ ODĚVY – dámské, pánské, dětské (není potřeba rozlišovat zda-li, Váš 
dar je sezonní) 

OBUV, HRAČKY, LOŽNÍ PRÁDLO, DEKY, PŘIKRÝVKY, ZÁCLONY, NÁBYTEK, 
FUNKČNÍ SPOTŘEBIČE, KNÍŽKY, NÁDOBÍ, KOČÁRKY. 

Nepožadujeme potvrzení z čistírny, stačí pouze, aby prádlo bylo čisté a zabalené 
v krabicích, pytlech, igel. taškách apod.  

PROVOZNÍ DOBA: 
Pondělí – Čtvrtek od 07:00 – 15:00        
Pátek od 07:00 – 12:00 
 
KONTAKTY:   
Bc. Hana Sulovská – vedoucí charitního šatníku 739 706 634 
Další kontakty: 739 706 574,  571 620 997,  733 741 678 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat! 
ZA VAŠE DARY PŘEDEM DĚKUJEME!! 

 
JAK VAŠE DARY POMÁHÁJÍ? 

 Díky Vaším darům mohou lidé v nouzi a sociálně potřební vybavit si své 
domácnosti, opatřit si základní oblečení a celkově vylepšit svoji 
nepříznivou situaci.  

 Velká část těchto darů má přímé využití pro uživatele služeb Charity VM. 
(Denní centrum pro lidi bez domova, Noclehárna, Terénní služba, Soc. 
rehabilitace, Azylový dům pro matky s dětmi a další.) 

 Díky Vaší štědrosti se nám podařilo vybavit lůžkovinami Charitní dům pro 
seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Humanitární krizové centrum pro 
osoby bez přístřeší.  

 Zbytky vln, látek, rukodělný materiál nabízíme do Chvalčova do zařízení 
pro zdravotně postižené osoby, kde slouží k výrobě různých rukodělných 
výrobků a drobností.  

 
KDE NÁS NAJDETE?  
Charitní šatník je součástí zařízení Služeb pro lidi bez domova, nachází se, za 
zelenou bránou po pravé straně. Budova služeb sídlí vedle Mlékáren VM. 

Ul. Zámecká 1, Valašské Meziříčí, 757 01 
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … … 

Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu 
Hašovi za to, že již třetím rokem poskytují prostor OÚ pro tisk Oveček.  

Srdečné Pánbůh zaplať! 
 

Redakce Oveček ponechává texty v původní podobě, avšak vyhrazuje si 
právo na jejich gramatickou a stylistickou úpravu. 

 
Redakce: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Zdenka Černochová ml. 

Korektura: Mgr. Jitka Martínková, o. Ján Rimbala 
Příspěvky vytvořili a poskytli: Ivana Skýpalová, Irena Kundrátová, Alena 

Hrušková, Anna Hrušková (č.p. 3), Anna Hrušková (č.p. 79). Růžena 
Ševelová, o. Ján Rimbala, Vladimíra Kuchaříková, Zuzana Kundrátová, 

Zdenka Černochová, Jan Kozák, Zdenka Černochová ml. 
 

♥  ♥  ♥  farnostloucka@seznam.cz  ♥  ♥  ♥ 
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