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SLOVO OTCE JANA 
Milí farníci,  
za chvíli začne čas prázdnin, dovolené a odpočinku. Přeju Vám, abyste ho 

využili pro zotavení psychické i fyzické – zotavení těla i duše… Ale ještě pro to 
musíme něco udělat: studenti musí zabrat a „dotlačit“ nějakou tu poslední 
zkoušku, my pracující nějaký ten přesčas   

Tento měsíc je měsíc Božského Srdce Ježíšova a zvláště pro Kunovice je to 
blízký svátek – čeká nás pouť, při které budeme prosit, aby to naše srdce bylo čím 
dál víc podobnější srdci Ježíšovu: plné dobroty, odpuštění, pochopení, soucitu a 
hlavně PŘEJÍCNOSTI – která ve světě moc chybí.  

To vám ze srdce přeje      Váš otec Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 

Milí čtenáři Oveček,  
v těchto letních dnech Vás chceme osvěžit tímto čerstvým vydáním Oveček. 
Zajisté jste si všimli, že opravy našeho kostela se výrazně pohnuly. V kostele se již 
pracuje a až do července mše budou v kapli v Kunovicích. Více o tomto se dočtete 
ve článku o. Jana. Toto vydání obsahuje řadu článků týkajících se aktuálního dění 
v naší farnosti, s čímž bychom se s Vámi velmi rádi podělili. A jako obvykle 
nechybí řada pozvánek na akce, které proběhnou v létě. 
Přejeme Vám požehnané dny a pohodové prožití léta! 
 

Redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře 
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OPRAVA KOSTELA 
Tento měsíc začínáme s omítáním našeho kostelíka. Ještě předtím jsme ale 

udělali novou elektroinstalaci na nové osvětlení, topení, ozvučení, větrání a 
bezpečnostní systém. Moc bych chtěl poděkovat p. Vojtěchu Capilovi, který má 
veškerou práci s elektřinou na starosti. Pomáhali mu p. Antonín Hruška z Kunovic, 
p. Stříteský z Loučky a p. Oto Kundrát z Podolí. Ať jim to Pán Bůh odplatí – i Vám 
všem, kteří jste se jakkoliv zapojili (a pořád zapojujete) do našich oprav.  

V průběhu omítání bude kostel uzavřen. Pak musí omítky schnout cca dva 
měsíce a během této doby budou mše sv. znovu v Loučce. V průběhu výmalby, 
která by měla být realizovaná někdy koncem srpna, budou mše sv. znovu 
v Kunovicích. Prosím Vás proto o trpělivost, pochopení a spolupráci na brigádách. 
Brigády budou nárazové. Kdo by chtěl pomoci, ať napíše tel. číslo; my mu 
sdělíme, kdy nějaká brigáda bude.  
 Věříme, že slavnost Krista Krále oslavíme již v opraveném kostele. 
 
Přibližná cena oprav: 
380 000 Kč – omítky a malování 
  30 000 Kč – kabely  
  30 000 Kč – stavební dozor 
440 000 Kč – CELKEM 
 

Stav použitelných financí: 
130 000 Kč – hlavní účet  
130 000 Kč – podúčet 
  50 000 Kč – dotace z arcibiskupství 
  30 000 Kč – dotace z OÚ Loučka 
340 000 Kč – CELKEM  

 
Rozdíl je tedy 100 000 Kč. Pokusíme se ho snížit oslovením sponzorů a jednáním 
se stavební firmou, která bude práce provádět.  
Prosím vás o modlitby za zdárné dokončení všech prací. Za veškerou materiální a 
duchovní pomoc vám děkuji.       

o. Jan 
 

VÝLET DĚTÍ NA OZNICI 
8. května se konal výlet dětí z naší farnosti na Oznici. Jelo nás na kolech 

asi 15 děcek a byl to pro ně veliký zážitek. Děti jsme „sbírali“ postupně 
v Kunovicích, Loučce a Podolí. Největší kopec byl hned na začátku a to z Podolí na 
Lázy. Tam nás trochu pokropilo, ale schovali jsme se v místní hospodě. A pak 
jsme jeli krásnou lesní cestičkou až na Oznici, kde jsme se pomodlili litanie 
k Panně Marii, opekli jsme buřty a zahráli hry. Z kopečka zpátky to jelo moc 
rychle, ale nikomu se nic nestalo, děti byly rády a moc se těší na další podobnou 
cyklotrasu. Možná bychom mohli vyjet i s dospělýma – co vy na to? 

   o. Jan 
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MODLITBA V RODINÁCH 
V tomto liturgickém roce, který prožíváme, se zvlášť soustředíme na rodinu. 
Proto nás otec arcibiskup Jan vybízí také ke společné modlitbě v rodinách. Ve 
svých velikonočních sms zprávách napsal: „Svatost rodiny roste ze společné 
modlitby.“ Každý z nás má naplňovat své poslání ke svatosti, které začíná 
v rodině. Když se v rodině společně modlíme, posilujeme i naše vzájemné vztahy. 
Vždyť kde jsme shromážděni dva nebo tři ve jménu Pána, tam je On sám 
uprostřed nás. A pokud Bůh dává tuto záruku, pevně věřím, že pokud v modlitbě 
vytrváme, jistě pocítíme Boží radost a pokoj. A Bůh se dotkne i věcí, které 
potřebují jeho uzdravení. Pak se mohou naplnit slova Matky Terezy z Kalkaty, 
která řekla: „Rodina, která se modlí, trvá.“     
Naslouchejme těmto výzvám k modlitbě v rodině. Mysleme v modlitbě i na 
rodiny, které jsou ohrožené po stránce finanční, ale i po stránce vztahové, kde 
hrozí rozvod, kde je ohrožena dobrá výchova dětí. Pamatujme i na sociálně slabé 
rodiny, o které se stará Charita.  

Jan Lušovský, pastorační asistent v Charitě 
Maria, Matko Původce života, 

Matko všech živých, pomáhej celému lidstvu, 
aby si stále více vážilo velkého daru života. 

Žehnej rodinám a učiň z nich svatyně pohostinnosti, 
lásky a úcty k životu lidské bytosti. 

Jan Pavel II. 
 

SMS Velikonoční doba – VAM otec JAN 
Tak se jmenovala velikonoční doba, kdy otec arcibiskup Jan Graubner zasílal 
formou SMS zpráv myšlenky na každý den. Každý z nás měl možnost své telefonní 
číslo přihlásit a nechat si posílat tyto myšlenky. Také já jsem se zaregistrovala a 
nechala si tyto myšlenky zasílat. Byla to síla, když vám ráno přišla SMS zpráva a 
v ní slova, která se vám celý den proháněla hlavou. Vy jste je mohli uvádět 
do praxe v práci či v rodině. Bylo to velmi zajímavé a poučné, největší ohlas jsem 
měla s esemeskami v práci. Časně ráno přišla esemeska, po několika dnech se mě 
kolegyně ptaly, kdo mi tak časně ráno píše. Když jsem jim prozradila, od koho 
jsou, byly překvapeny a podivovaly se. Jedna z nich mi řekla: „Ty ale musíš mít 
známosti.“. Usmála jsem se a řekla: „Tu možnost má každý, jen jí využít a mít o ni 
zájem.“. Pokud otec arcibiskup bude i v budoucnu tyto esemesky rozesílat, 
doporučuji každému, kdo má mobil, ať se zaregistruje. Nic to nestojí. Určitě 
budete nadšeni tak jako já. Myšlenky si můžete přečíst v příloze Oveček a také 
pokud budete pozorně číst pastýřský list, každá tato myšlenka je uvedena v textu. 

Ivana Skýpalová 
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PASTÝŘSKÝ LIST LETNICE 2014 
Drazí přátelé, 
v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své 

vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke 
svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby 
uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. 
Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám 
nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale 
naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal 
své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, 
miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu. 

To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela zvláště pro vás, manžele 
a manželky, protože vy jste přijali svátost manželství jako svátost lásky. Vy máte 
stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve 
svátosti manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství jednoty a 
plodné lásky mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí. Dostávají 
sílu, aby si navzájem pomáhali ke svatosti v manželském životě a při rození a 
vychovávání dětí. Rodina jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde 
se další generace učí prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá dobro 
druhého a nevzdává se, ani když je to těžké, láskou, která je obětavá a věrná, 
shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se 
nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, 
má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle 
pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno 
vydrží. Láska nikdy nepřestává. 

Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být křesťanem, který se zrodil z křestní 
vody a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě milovat Boha. Naopak: Kdo 
nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny 
školou lásky i víry. Předáváním umění milovat učíte děti poznávat Boha, který je 
Láska. Svět bez lásky nemá budoucnost, a proto nemá ani naději. 

Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil, se pochopitelně 
stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí 
na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit 
svědomí hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako instituci. 
Přesvědčuje lidi, že manželství je zbytečné a někteří politici s ním vysloveně 
spolupracují, když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská láska zlého 
ducha popuzuje. Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží zničit. Mnohé 
manželské problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem 
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lásky a které ďábla doslova pokládá na lopatky. Když milujeme, vítězíme nad 
ďáblem. Mnozí to máte dobře vyzkoušené. 

Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte denně Ducha Svatého a proste 
ho i mnohokrát za den, aby k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby 
to bylo dobře, aby to bylo podle slov Pána Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu 
Svatý, a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás všemu a připomene vám 
všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán Ježíš. 

Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď, Duchu 
Svatý, a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: 
Duch přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně 
modlit. A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, 
který zná přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je 
ve shodě s Boží vůlí. 

Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta. Sám vzývám tak 
krátce Ducha Svatého mnohokrát za den, zvláště když mám něco říci. On 
skutečně přichází a působí. Vím však, že se musím ještě mnoho učit a rád bych v 
tom pokračoval společně s vámi.  

Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období 
během roku, které skončí myšlenkami na poslední soud a slavností Krista Krále. 
Jestli jsme v jiných liturgických dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak 
toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které 
spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě, kde je stálý boj dobra a 
zla. Lidé světsky smýšlející se někdy hodně liší od našeho poslání. 
Nezapomínejme, že dary Ducha, zvláště poznání Boha a schopnost milovat, nám 
byly dány proto, abychom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím 
více jich rozdáme, tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí 
se nikdy nedá zahanbit. Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem 
Svatým. Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté plody 
života v Duchu Svatém, protože ovoce Ducha je láska, radost pokoj, shovívavost, 
vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Těším se, že i toto bohatství 
zazáří v našich rodinách, že nebudeme tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale 
sami se těmito plody staneme přitažlivějšími pro lásku druhých. Na každé rodině 
záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i naše společnost. 

Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách, aby byly chrámem tvé 
lásky, místem, kde roste Boží království, nová kultura života a nová civilizace 
lásky. 

O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná 
arcibiskup Jan 

(zdroj ADO 2014/05) 
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SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÉ V NAŠÍ FARNOSTI 
Každá mše svatá je pro nás malou slavností. Když je mše svatá něčím 

výjimečná, můžeme říct, že je slavnostní. Takovouto slavnost jsme prožili i 4. 
neděli velikonoční, kdy byla v našem farním kostele pouťová mše svatá – neděle 
Dobrého Pastýře. S Otcem Petrem Utíkalem jsme si ji opravdu užili slavnostně, 
mnozí z nás zavzpomínali na společně prožité chvíle při mších, kdy působil v naší 
farnosti. Slavnost podtrhla krásná výzdoba kostela, dechová hudba z Branek, 
zpěv scholy a sladkou tečku pouti udělaly moc dobré koláčky od naši milé 
cukrářky, paní Kořistkové (pan Kořistka hlídal troubu). Velký dík patří všem těm, 
kteří se na přípravě této mše svaté podíleli - např. úklidem kostela, sečením 
trávy, praním oblečení pro ministranty. Mnohé práce nejsou ani vidět, ale jsou 
důležité. Poděkování patří Obecnímu úřadu Loučka v čele s paní starostkou ing. 
Libuší Paloušovou, která měla na přípravě celé této pouti velký podíl. 

Čekají nás další takovéto slavnostní mše svaté. 29. června v 8:30 bude pouť 
v Kunovicích k slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. Tuto slavnostní mši svatou 
bude sloužit otec Petr Bulvas z Olomouce. Mnozí jej znáte, působil 
v Rajnochovicích. Při zpěvu nás bude doprovázet naše schola a Dechová hudba 
z Kelče. 

Již tradiční slavnostní mší svatou se stala mše svatá u kapličky sv. Anny v 
Kunovicích. 19. července v 18:00 si tuto patronku Kunovic a rodin připomeneme. 
Slavnostní ráz této mše svaté podtrhne opět Dechová hudba z Kelče a Sbor 
svatého Huberta. Po mši svaté bude připraveno malé pohoštění, na které jste 
srdečně zváni.  

V letošním roce si připomínáme 100 let od začátku první světové války. 
Arcibiskupství Olomoucké navrhlo, aby se tato událost připomněla i ve 
farnostech formou mše svaté. Farní rada s radostí přijala tento námět a rozhodla 
se tuto událost připomenout i v naší farnosti. Vždyť téměř z každé vesnice se 
někdo z našich příbuzných této války účastnil a mnozí v ní položili život. Mladé 
generaci je také třeba připomínat události, které přinášely utrpení a těžkosti. 
Vždyť svoboda a demokracie nepřišly jen tak jednoduše. Každá změna režimu 
byla něčím vykoupena. Mše svatá za oběti první světové války se bude konat 10. 
srpna v 8:00 v Loučce. Této mše svaté se zúčastní ve svých krásných slavnostních 
stejnokrojích hasiči, kteří budou pověřeni přenést k pomníkům obětí do Kunovic 
a Loučky kytice. Tím podtrhneme celou vzpomínkovou slavnost. 

Touto cestou Vás všechny na slavnostní mše svaté zveme! Těšíme se na 
společenství, které utvoříme, a věříme, že si z těchto slavností odneseme mnoho 
duchovních i kulturních zážitků. 

Za Farní radu Ivana Skýpalová 
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
Všichni víme, že svaté přijímání umožňuje každému křesťanovi setkání 

s Pánem Ježíšem Kristem a otevření Mu svého srdce. První svaté přijímání je pro 
každého křesťana dalším velkým svátkem v jeho životě. Prvním takovým svátkem 
je svátost křtu. Ten si však ve většině nikdo nepamatuje. Rodiče a kmotři malého 
křesťánka za něho slibují dodržování pravidel křesťanského života a jsou tu proto, 
aby pomohli malému křesťánkovi při přípravě na setkání s Pánem Ježíšem 
Kristem. Když konečně ten velký den nastane, je to velký svátek nejen pro ty 
malé, ale i pro ty, kteří jej na této cestě doprovázeli. 

U nás ve farnosti se tento svátek konal v neděli 25. 5. 2014 v kostele 
Dobrého Pastýře v Loučce. Přípravu zdárně ukončilo pět dětí a mohly tak poprvé 
přijmout Pána Ježíše Krista ve svátosti. I když to vypadalo, že se děti na tento 
svátek těší jen kvůli krásnému oblečení, dárkům a dobrotám… možná přesto – 
anebo právě proto - bylo na dětech při mši svaté vidět hlavně to vnitřní vzrušení 
a ten zvláštní jas, který z nich vyzařoval po prvním přijetí Pána Ježíše Krista ve 
svátosti. Byl to pro ně, ale i pro nás ostatní velký duchovní zážitek. 

Chtěla bych poděkovat panu faráři, otci Janovi, za jeho trpělivost, kterou měl 
s dětmi, ale i s námi rodiči při přípravách na tento velký den. Pán Bůh zaplať, 
otče. Poděkování patří i paní katechetce Zdence Černochové za její ochotu, 
pomoc a radu při přípravě dětí, při úklidu a zdobení kostela. A také patří 
poděkování děvčatům, které kostel krásně vyzdobily květinami, a tím umocnily 
zážitek ze slavnostního okamžiku. Samozřejmě chci také poděkovat všem těm, 
kteří nám pomohli připravit pro děti důstojnou a sváteční mši svatou při jejich 
velkém svátku. 
 
Ještě jednou všem velké a upřímné Pán Bůh zaplať! 

Za rodiče Petr a Věra Žídkovi 
 
 

VZPOMÍNKA NA PROSPĚŠ POUŤ 
Na 27. 5. 2014 Maruška Pšenicová naplánovala už po čtrnácté Prosebnou 

Pěší pouť na svatý Hostýn. Byla obětována za kněze, mládež, rodiny a obnovu a 
duchovní rozkvět farností. Jak už název poutě napovídá, všichni jsme putovali s 
prosbami za své známé, rodinu a také za sebe. Po sedmé hodině ranní, po 
společné modlitbě a za vyzvánění zvonu v kapličce ve Lhotě, se okolo dvaceti 
poutníků včetně čtyř farářů a čtyřletého Martínka vydalo na putování. V Loukově 
na nás čekala skupinka poutníků z Libosvár, Loukova a Horního Újezdu.  

Cesta ke Chvalčovu byla trochu obtížnější, protože přišla bouřka a silně 
pršelo. Do stacionáře na Chvalčově jsme dorazili promáčení, ale všechny nás mile 
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přijali a pohostili. Maruška zprostředkovala telefonem přímý přenos do Rádia 
Proglas. Kvůli špatnému počasí jsme také přesunuli "Cestu Světla " na stacionář. 
A už jsme museli pospíchat, abychom stihli mši svatou v bazilice na Svatém 
Hostýně ve 14 hodin. Jenom jsme ze sebe sundali pláštěnky, už začala mše svatá. 
To je Vám nádhera, když se  z poutníků - kluků v kraťasech, stanou před oltářem 
faráři. Vždycky mě zasáhne ta jejich opravdovost, pokora a přednesené všechny 
naše prosby a poděkování.  

Po mši svaté jsme se sešli před bazilikou, abychom dojedli zbývající svačiny a 
ochutnali připravené dobroty. Zároveň se už někteří poutníci přesouvali domů 
auty či autobusem. Na zpáteční pěší cestu se kromě nás "v nejlepších letech" 
vydalo i pár mladých, se kterými jsme neměli ani čas myslet na únavu. Celé 
putování bylo proloženo růženci a modlitbami. U "obrázku" jsme položili kytku a 
také jsme nezapomněli na písně. Okolo půl deváté večer jsme unaveni ale šťastni 
doputovali ke kapličce ve Lhotě. 
Maruško, děkujeme. 

 Anna Hrušková (Kunovice 79) 
 

 
- - - - - - OREL KUNOVICE - - - - - - 

Velikonoční krášlení 
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se uskutečnilo v klubovně Velikonoční krášlení. Zdobili 
jsme perníčky, malovali a zdobili různými technikami vajíčka a pletli pomlázky.  
 
Čaj o páté  
Každou druhou květnovou neděli slaví všechny maminky svátek. 
V neděli 11. 5. 2014 se u příležitosti tohoto svátku uskutečnilo v klubovně 
posezení maminek, které jsme zahájili modlitbou k naší mamince Panně Marii. 
Poté přednesly děti ze sportovního kroužku básničky. U dobrého čaje a zákusku 
jsme strávili pěkný podvečer. 
Děkuji maminkám, které přišly, dětem za vystoupení a organizátorům, kteří toto 
příjemné setkání připravili. 
 
Pouť do Rajnochovic k svaté Anně 

Župní orelská pouť ke svaté Anně se uskutečnila v neděli 18. května 2014 
z Kunovic do Rajnochovic. 

Po třídenním vydatném dešti jsme očekávali, jak naše pěší putování 
dopadne a kolik se nás sejde. V 7.30 přijeli vlakem do oblačného rána poutníci ze 
Zašové a Val. Meziříčí. Další poutníci dorazili ze Starého Jičína-Loučky a z Véřovic 
ke kapli Božského Srdce Páně, kde jsme měli všichni sraz. Po modlitbě za zdar 
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poutě jsme se společně vydali směrem k rybníku a k myslivecké chatě. Celkem 
nás bylo 21 poutníků.  

U myslivecké chaty se oddělili ti odvážní a vydali se na “vysokohorskou túru“ 
přímo do kopce přes rozhlednu. Ostatní pokračovali schůdnější cestou přes 
Polomsko. U kostela sv. Anny se na nás již usmívalo sluníčko. Otec Jiří pro nás 
odsloužil mši svatou a pak nám vyprávěl o historii kostela, fary a Arcidiecézního 
centra pro mládež „Přístav“. Po dobrém obědě na faře jsme si společně 
popovídali. Na závěr nás otec Jiří zavedl do kaple sv. Jana, kde jsme se pomodlili a 
vydali na zpáteční cestu. 

Pouť se vydařila a ti, které neodradilo pochmurné ranní počasí, si odnášeli 
krásné dojmy.  
  
Sportovní kroužek 
Každé pondělí odpoledne se schází děti, aby si zasportovaly. Díky příznivému 
počasí jsme letos mohli strávit spoustu času venku. Pořádali jsme kratší i delší 
výlety na kolech k našemu rybníku, do Loučky, k babickému rybníku. Zúčastnili 
jsme se badmintonového turnaje ve Valašském Meziříčí.  
Na ukončení školního roku plánujeme opékání.      
 

Modlitby matek v Kunovicích 
V Kunovicích se setkáváme jednou za čtrnáct dnů v klubovně  
„Cukrárna“ od 19 hodin. 
K modlitbám matek jsou pozvány nejen maminky, ale všechny 
ženy, které cítí touhu modlit se za děti. 
 
„A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne“.  
(Mt 18, 5) 
 

     Mája a Anna Hruškovy 
 

 
MODLITBY MATEK V LOUČCE 

S lítostí a pokorou musím oznámit, že se mi nepodařilo zahájit tyto modlitby 
v Loučce. Málo jsem se modlila za zahájení, nenašla vhodné argumenty, kterými 
bych Vás oslovila.  
Nechám se poučit jak na to,  promodlím si dobu  přípravy a dá-li Pán,  na podzim 
opět pozvu maminky ke společné modlitbě.  

Růženka Ševelová  
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 @  @  @  @  @        KLUBKO        @  @  @  @  @ 
 
Pouť dětí a mládeže naší farnosti na Sv. Hostýn 

Poslední sobotu v měsíci květnu jsme se vypravili s dětmi a mládeží na Svatý 
Hostýn k Matce Boží Panně Marii, abychom ji poprosili o přímluvu za naše 
prosby, se kterými jsme putovali. Byli jsme rádi, že nám Pán Bůh seslal slunečné 
počasí a my jsme si mohli užít krásnou pohodovou pouť :) 

Mši svatou celebroval českobudějovický biskup P. Posád, který měl 
poutavou promluvu o komunikaci a setkávání. Tato promluva měla krásné 
poselství: Měli bychom se radovat, stejně jako Alžběta a Maria, ve jménu 
Hospodinově za to, že nám každý den prokazuje svou milost, a my se můžeme 
setkávat jak s ním, tak i mezi sebou navzájem. Posláním věřících lidí je vnášet 
Krista do života bratří, sester a všech lidí. Měli bychom zářit světlem Krista do 
prostoru kolem nás, ať spíme či bdíme. Všichni jsme apoštolové Ježíše Krista. Přes 
všechny vymoženosti světa máme možnost se setkávat a my se naproti tomu 
uzavíráme. Nesetkávají se přece hory s horami, ale lidé s lidmi. Jeden pohled, 
úsměv stačí a máš o bratra víc – zpívá se v jedné písni. Komunikace mezi lidmi je 
důležitá, ale i komunikace může být dobrá a špatná (např. rozhovor o počasí X 
pomluva). Vést dialog znamená cenit si názoru druhého člověka. Neznamená to 
zříci se vlastních myšlenek a tradic. Ale znamená to nemyslet si, že to, co říkám, 
je jediné správné a pravdivé. Stejně tak média nejsou jen špatná, ale mohou být i 
dobrá. Pokud například internet slouží k setkávání, jde o veliký Boží dar.  
 
Alča: Sobotní pouť na Sv. Hostýn se mi moooc líbila. Byla velká sranda, i když jen 
ve čtyřech, ale i tak skvělé. Bavilo mě sbírání kytek a taky být přítomná na mši 
svaté s panem biskupem. Určitě bych jela zas! :) 
Lída: Mně se to líbilo. Škoda, že nás nebylo více. Nejradši bych si to zopakovala 
ještě jednou! Až to bude příště, tak musíme přesvědčit více dětí!  
 
 
Klubko o prázdninách 
Během prázdnin bude Klubko bývat pouze každý první pátek v měsíci a to od 14h 
do 17h! 
Po prázdninách se časy vrátí do svých kolejí – v září opět od 16h do 18h :) 
 

Míša a Mája 
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INFORMACE O STAVU PENĚZ NA AUTOBUS NA NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ DO LOUČKY 
 
Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2013 po zaplacení faktur za měsíc 
prosinec činil + 4 505 Kč. 
Přehled rozdílu plateb farníků a plateb faktur za předchozí měsíce roku 2014: 
 
leden 2014:        - 1 154 Kč 
únor 2014:         - 350 Kč 
březen 2014:     - 1 099 Kč 
duben 2014:     + 1 066 Kč 

-  1 537 Kč  
 
Stav peněz ke dni 30. 04. 2014:  + 2 968 Kč. 
S ohledem na to, že v zimním období jsou výběry peněz menší než platby faktur, 
a vzhledem k názorům některých farníků, ponechám ještě výběr od jednoho 
farníka ve výši 30 Kč za každou neděli. 
 
Autobus nepojede v těchto nejbližších dnech:   
29. 6. 2014 (pouť v Kunovicích) 
5. 7. 2014 ( sobota - svátek sv. Cyrila a Metoděje) 
 
Autobus nepojede až do 5. 7. včetně a to kvůli opravám kostela. 

Ing. Ludmila Vlasáková 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

NOVÉ FINANCOVÁNÍ CÍRKVE 
 
Majetek, peníze… ale především Boží království 
Procesem majetkového narovnání, který od loňského roku probíhá v České republice, 
vstupuje církev naší země do nového období, kdy se bude spoléhat především sama na 
sebe a na vlastní schopnost financovat veškeré své aktivity. Správa majetku, na jehož 
vydání čeká i olomoucká arcidiecéze, je ovšem podle jejího ekonoma Ing. P. Vojtěcha 
Kološe také úkolem duchovním.  
 
Mnoha lidem se zdá, že mluvit o majetku v souvislosti s činností církve je nepatřičné a 
slovo „peníze“ do kostela snad ani nepatří. Jak je to ve skutečnosti?  
„Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života,“ modlí se každý 
kněz při mši svaté během přípravy darů. Každá lidská práce, každý dotek člověka při práci 
vytváří užitnou hodnotu pro sebe i pro druhé a tuto hodnotu jsme ve směně zvyklí vyjádřit 
penězi. Tak se i peníze stávají součásti našeho každodenního duchovního života.  
Co tedy patří do poslání církve a jaké místo v něm peníze mají?  
Církev je nezisková organizace, která vedle své hlavní činnosti provozuje také činnost 
ekonomickou. „Posláním Církve římskokatolické je uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, 
hlásat evangelium, vykonávat posvěcující služby, zvláště posvátnou liturgii, a vytvářet viditelné 
a organizované společenství latinského obřadu s Kristem na základech života ve víře, naději a 
lásce, zejména prostřednictvím zbožnosti, apoštolátu a hmotné a duchovní dobročinnosti.“ Tak 
zní Základní dokument Církve římskokatolické a to je také její hlavní činnost.  
Kromě toho ale existuje i činnost ekonomická, která slouží jako doplňkový zdroj příjmů, a podle 
již zmíněného Základního dokumentu je „prováděna v souladu s platnými předpisy ČR, ve 
všech oborech, ve kterých jsou oprávněny podnikat ostatní soukromoprávní subjekty.“  
Na jakých základech dnes stojí hospodaření Arcibiskupství olomouckého?  
Arcibiskupství je samostatným právním subjektem – neziskovou organizací, která provozuje jak 
hlavní, tak ekonomickou činnost. V rámci té hlavní je arcibiskupství mimo jiné zřizovatelem 
církevních škol, jako jsou gymnázia v Prostějově, Kroměříži a na Velehradě i základní a 
mateřské školy na mnoha místech arcidiecéze, a dále zřizovatelem Charit.  
Zároveň je arcibiskupství zřizovatelem některých podniků. Patří mezi ně společnosti s ručením 
omezeným Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, Kristýn služebník a Arcibiskupské lesy a 
statky Olomouc, dále Nadace arcibiskupa Leopolda Prečana i další spolky a mešní nadace. Je 
také majitelem nájemních bytů, některých školních budov a drobných pozemků.  
Tato základna se s probíhajícím procesem majetkového narovnání asi výrazně zvětší…  
V to doufáme. Arcibiskupství mohlo žádat a také požádalo o asi 40 tisíc hektarů lesů a polí i o 
řadu budov. Zároveň je přijímatelem tzv. finanční náhrady za nevydatelný majetek, ta ročně 
dosahuje částky asi 220 milionů korun a bude vyplácena celkem 30 let. Asi čtyři procenta z ní 
přitom odvádíme jako příspěvek na financování celorepublikových aktivit, do solidárního fondu 
a do rezervního fondu, které jsou pro všechny diecéze společné.  
Stále také dostáváme od ministerstva kultury příspěvek na podporu činnosti. Ten v současnosti 
představuje asi 160 milionu korun za rok, od roku 2016 se ovšem částka bude snižovat a po 17 
letech přestane být vyplácena úplně.  
Co všechno se z přijatých peněz musí platit?  
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Veškeré výnosy slouží k pokrytí hlavní činnosti, jak je definována výše. V současné době se ze 
státního příspěvku na činnost platí především mzdy všech zaměstnanců arcidiecéze, kterých 
máme asi 550 – patří mezi ně kněží, dále techničtí administrátoři a účetní v jednotlivých 
děkanátech, pastorační asistenti v Charitách a farnostech, nemocniční kaplani, katecheti i další.  
S tím, jak bude zmíněný státní příspěvek snižován, se pak budeme muset spolehnout na 
výnosy z již obdrženého majetku – výnosy z vrácených lesů a polností i výnosy z investované 
finanční náhrady, kterou chceme uložit u celkem čtyř finančních ústavů.  
Jaké další plány s nově nabytým majetkem máte?  
Z části peněz, které jsme dostali jako zmíněnou finanční náhradu, chceme pomoci farnostem 
při předfinancování jejich projektů. Nejčastěji se jedná o opravy farních budov, které jsou 
mnohdy památkově chráněny, a přitom se nacházejí ve stavu nutně vyžadujícím rekonstrukci. 
Sama farnost ale na takovou investici většinou nemá peníze. Použijeme část finanční náhrady, 
která nám sice nepřinese přímý finanční zisk, ale pomůže nám zachovat historické památky pro 
další generace.  
Připravujeme také některé sociální projekty, například v Lidečku poskytujeme dům, v němž by 
obec mohla zprovoznit tři byty jako chráněné bydlení.  
Jaké bude hospodaření jednotlivých farností?  
Každá farnost je samostatný právní subjekt zodpovědný za hospodaření a správu majetku. Její 
výnosy zajišťují krytí nákladů na provoz, běžné opravy a investice a jejich část, pevně 
stanovená podle klíče daného počtem výdělečně činných věřících, je odváděna na pokrytí 
společných aktivit arcidiecéze, jako jsou pastorační centra, školy nebo Charity. Stejně tak bude 
na arcibiskupství odváděna část z výnosu restituovaného majetku ke krytí ubývajících 
prostředků na mzdy. Klíč není ještě stanoven.  
Jaká je v této nové situaci úloha kněží – nepřibude jim kvůli správě majetku příliš mnoho 
starostí, zůstane jim vůbec čas na duchovní správu?  
Musíme především říci, že vlastní majetek farností není a nebude velký – zatímco 
arcibiskupství žádá o již zmíněných 40 tisíc hektarů, všech 418 farností na jeho území se 
dohromady hlásí o asi tři tisíce hektarů pozemků. Každý kněz se pak bude moci rozhodnout, 
jestli se správě majetku bude věnovat sám, protože třeba má mezi svými farníky někoho, kdo 
by měl o pronájem pole zájem, nebo tuto starost přenechá na arcibiskupství prostřednictví 
založeného podniku Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o.  
Bude v nové situaci fungovat i nějaký kontrolní mechanismus?  
Bez kontroly to ani nejde, všichni jsme lidé chybující. Peníze a majetek jsou jako magnet, 
přitahují všechny bez rozdílu a volný přístup k jejich užívání může být cestou do pekel. Proto 
nelze spoléhat na dobrou vůli, ale důležité kroky se musí prověřovat. Kontrolní orgány budou 
fungovat jak na nižších úrovních, tak na arcibiskupství, kde se zřizuje kontrolní oddělení.  
Je majetkové narovnání vůbec výhodné? Nebylo by jednodušší nechat si platit od státu 
a majetek, s nímž jsou jen starosti, mu nechat?  
Na takto položenou otázku nemohu než odpovědět: Ano, bylo by to snadnější. Majetek 
požadovaný v restitucích ale představuje „dědictví otců“ a obrazně řečeno volá svého pána. 
Máme odpovědnost za odkaz minulých generací, který musíme věrně spravovat a předat těm, 
kdo přijdou po nás – posunout toto dědictví otců o třicet let dopředu, což vůbec není snadné.  
 

Jiří Grača  (Oldin 2014/7) 
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      α α α α α   RUBRIKA LITURGIKA   Ω Ω Ω Ω Ω 
 
Prostředky duchovního života 
K tomu, abychom mohli svůj duchovní život ve spolupráci s Boží milostí rozvíjet, 
nabízí Bůh svoji milost a zve nás, abychom využili všech prostředků, které se nám 
nabízejí pro udržení a růst naší horlivosti. Vyjmenujeme zde ty nejdůležitější: 
1. Modlitba - věrná a vytrvalá, i kdyby krátká, ale pravidelná – bez ní není 

možné nejen rozvíjet, ale ani udržet vztah k Bohu. Vhodné je objevit i svoji 
vlastní, osobní zbožnost (někdo má blízko k andělům, někdo uctívá světce, 
kteří jsou mu něčím sympatičtí či blízcí, někdo má rozvinutější mariánskou 
zbožnost, někomu vyhovují litanie, novény, rozjímání, křížové cesty atd.) 

2. Soustředěnost na přítomný okamžik a život v Boží přítomnosti - dát 
důležitost současné chvíli, nežít ve vzpomínkách či snění a „chodit“ s Bohem. 
Vhodné je najít si své vlastní „mnemotechnické pomůcky“ (spojit vzpomínku 
na Boha např. se začátkem práce, bitím hodin, čekáním na autobus, 
v čekárně u lékaře, využít „prostojů“ ve svém dni). 

3. Každodenní zpytování svědomí, tj. hodnocení uplynulého dne, spojeno 
s večerní modlitbou - díky za den, ochranu, události – dobré i méně dobré – 
ptám se po smyslu, všímám si, kde jsou má slabá místa ve vztahu ke mně a 
okolí, dávám si příště víc pozor (např. na koho jsem „alergický(á)“, ke komu 
jsem se zachoval(a) nevlídně, nadřazeně, necitelně, kde se musím vědomě 
ovládat…atd.) 

4. Duchovní četba (lectio divina) - četba Bible s modlitbou, ale také kvalitní 
životopisy svatých a díla velkých osobností duchovní tradice, růst ve víře i 
četbou teologické literatury. 

5. Duchovní doprovázení - svěřit se moudrému a zkušenému člověku zdravé 
víry, který mě bude doprovázet na mé duchovní cestě. Sám sobě člověk 
neumí vždy poradit a vidět věci „zvenku“ je užitečné. Je dobré i pojmenovat a 
vyslovit své starosti, obavy, potíže v duchovním životě. Doporučuje se spojit i 
se svátostí smíření (jedná-li se o kněze), nebo i nezávisle na svátostech jen 
požádat o duchovní radu a rozhovor. Pokud mám blíže k nějakému knězi 
(nemusí být místní), poprosit o rozhovor. Hlavně nebýt netečný ke svému 
duchovnímu růstu. 

6. Svátosti - hlavně častá svátost smíření a eucharistie - jsou nabídkou Boží 
pozornosti a pomoci – s mojí slabostí se počítá, nejsem sám (sama), Pán je se 
mnou, aby byl mou silou, je připraven mi odpustit a pomoci, když o to budu 
stát. Ve svátostech mi dává Bůh svou milost v nejvyšší míře! 
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7. Askeze, ukázněnost - je třeba učit se umět si říkat NE, být náročný(á) na 
sebe, ovládnout se, trpělivě se cvičit v konání dobra a odolávat pokušením 
k hříchu. 

8. Pravidelnost v duchovním životě - uchování rytmu: např. měsíčně 1 den 
duchovní obnovy, ročně několik dní duchovního cvičení (exercicie) nebo 
pravidelná adorace. Doporučuje se alespoň 1-2 duchovní cvičení za rok.  

9. Život ve společenství církve - člověk potřebuje svoji víru sdílet a povzbudit se 
v setkání se stejně smýšlejícími, aby byl schopen obstát, až bude třeba vydat 
svědectví. Odolat nástrahám a nevzdávat se, pokud se v určitém církevním 
společenství zklamu. Člověk je hříšný a je třeba odpouštět. I pastýř je ke 
svému stádu přísný (napomínající) i laskavý (a odpouštějící).  

 
Použito z učebního textu předmětu Spirituální teologie a Úvod  do  duchovního  

života (Srovnání, např. DACÍK, R.M. Prameny duchovního života. Pohled theologie 
asketické a mystické, Krystal, Olomouc 1947) 

 
 
KKC  – Katechismus katolické církve 
Katechein = ústně vyučovat 
 
„Jan XXIII. stanovil koncilu za hlavní úkol lépe střežit a vysvětlovat drahocenný 
poklad křesťanské nauky, aby se stal přístupnější všem Kristovým věřícím a všem 
lidem dobré vůle.“  (KKC s. 7) 
 
„Při této příležitosti synodální otcové vyjádřili přání, aby byl sestaven 
katechismus nebo souhrn celé katolické nauky, který by sloužil jako podklad pro 
katechismy vypracované v různých zemích.“  (KKC s. 8) 
 
„Katechismus má věrně předložit učení Písma sv., tradice žijící v církvi a 
autentického učitelského úřadu, jakož i duchovní dědictví Otců, světců a světic 
církve, aby tak bylo možno lépe poznat křesťanské tajemství a oživit víru Božího 
lidu. Musí brát v úvahu rozvíjení nauky, které Duch svatý během staletí vnukl 
církvi. Je také nutné, aby napomáhal osvěcovat světlem víry nové situace a 
problémy, které se v minulosti ještě neobjevily.“  (KKC s. 10) 
 
Katechismus má tedy předložit souhrn katolického učení jak o víře, tak o morálce 
a to ve světle 2. vatikánského koncilu a tradice církve. 

Zuzana Kundrátová  
(použito z textů a přednášek animátorského kurzu) 
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 ☼    ☼    ☼    ☼     AKTUÁLNÍ INFORMACE    ☼    ☼    ☼    ☼   

    LÉTO 2014 

15. června Farní den naší farnosti, 14:00 koncert scholy v kapli v Kunovicích, 
poté přesun na farní zahradu v Loučce 

19. června Adorační den a Slavnost Božího Těla (po mši průvod kolem 
kostela), kaple Kunovice, mše sv. v 16:00 

29. června Pouť v Kunovicích, mše sv. v 8:30 
29. června Pouť v Kelči, mše sv. v 10:00 
29. června Pouť v Policích, mše sv. v 10:00 
5. července Svátek Cyrila a Metoděje, pouť v Komárnu, mše v 9:30 (pěší pouť 

do Komárna – bude zorganizována dle zájmu farníků; organizují 
p. Skýpalová a p. Černochová)  

5. července Pouť v Kladerubech, mše v 10:00 
19. července Pouť ke sv. Anně u kapličky v Kunovicích, mše v 18:00 
9. srpna  Pěší pouť myslivců na Hostýn (Zelenou stopou na Sv. Hostýn) 
10. srpna Slavnostní mše svatá za oběti I. světové války, mše sv. v 8:00 
30. srpna Hubertská mše sv., Skanzen Rožnov p.R. 
31. srpna Žehnání aktovek během mše sv. 
6. září  Pěší pouť do Štípy  
21. září  Mše sv. za živé a zemřelé poutníky štípské 
 
 

KONCERT HRADIŠŤANU V KELČI 
ŘKF Kelč zve na koncert Hradišťanu, který se uskuteční 

v neděli 29. 6. 2014 od 19:30 ve farním kostele v Kelči. Vstupné: 200 Kč 
Předprodej vstupenek – 22. 6. 8:00-12:00 na faře v Kelči. 

Cena lístku na sezení: 200 Kč 
 
 
 
Čau ogaři!  
Nevíte ještě, kam se vydat na tábor o letních prázdninách? Je-li vám 8 až 14 let, 
tak neváhejte a začněte uvažovat o táboru Sherlocka Holmese, který bude 
probíhat od 13. 7. do 26. 7. 2014 v tárovém středisku Archa v Rajnochovicích.  
Čeká na vás spousta prima her a zábavy, nová kamarádství a super společenství. 
Určitě nudou neumřete! Neváhejte a staňte se i vy detektivy! 
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Milí rodiče! 
Nebojte se poslat své drahé ratolesti na tento senzační tábor. Vaše děti zažijí 
nezapomenutelné zážitky. Tento tábor je v křesťanském zázemí a táboroví 
vedoucí jsou tu právě pro ně! 
Cena: 3 500 Kč (3 150 Kč pro členy O.S. Sarkander) 
Více informaci: ado.cz/sarkander/archa    nebo      vit.jdc.sustek@seznam.cz  

Míša a Mája 
 

PŘEHLED AKUTÁLNÍCH POUTÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 
 

mailto:vit.jdc.sustek@seznam.cz
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Tematická aktivita pro děti – Seslání Ducha svatého 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V jaké svátosti nás může Duch svatý obdarovat svými sedmi dary? 
Dokázal/a bys s pomocí rodičů/prarodičů tyto dary vyjmenovat? 
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … 
Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu Hašovi za to, že již čtvrtým 

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. Fotografie nezveřejňujeme. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Zpravodaje 
oveček Dobrého Pastýře emailem, pište na adresu farnostloucka@seznam.cz  

Redakce: Vladimíra Kuchaříková, Zdenka Černochová ml. 
Korektura: Jitka Martínková 

Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Ivana Skýpalová, Petr a Věra Žídkovi, Anna Hrušková (č.p.79), 
Anna Hrušková, Mája Hrušková, Míša Klečková, Ing. Ludmila Vlasáková, Růženka Ševelová, Zuzana 

Kundrátová, Jan Lušovský 
 

Číslo účtu, na kterém probíhá sbírka na opravu kostela:  
35-1763626399/0800 

www.loucka.farnost.cz 
♥  ♥  ♥  farnostloucka@seznam.cz  ♥  ♥  ♥ 

mailto:farnostloucka@seznam.cz

