
Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře 
 --------------------------------------------------------------------- 

8. ročník březen 2015/1.číslo  občasník farnosti Loučka 
 

SLOVO OTCE JANA 
Drazí farníci, prožíváme postní období – období příprav na Velikonoce – svátky 
zmrtvýchvstání Krista. Toto období nám připomíná, že kdo chce prožít 
zmrtvýchvstání, musí umřít – a to doslovně na konci našeho života a duchovně 
v našem boji proti hříchu. Chtěl bych Vás povzbudit do modlitby Křížové cesty, 
kde můžeme přemýšlet o Ježíšovi a o jeho kříži, ale i o naší životní křížové cestě. 
Našemu Spasiteli uděláme vždy velkou radost, když o jeho cestě s křížem 
rozjímáme. Pamatujme: kdo chce prožít radost zmrtvýchvstání, musí umřít 
svému hříchu.  
Přeji Vám intenzivní, soustředěnou a plodnou přípravu na největší svátky 
v církevním roce a velkou radost v srdci v průběhu celých Velikonoc. 

                                                                          o. Jan 
      

 
 
 
 
 
 
 

Svatý týden 
 

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 
Milí čtenáři, 
Srdečně Vás vítáme u četby postně – velikonočních Oveček. Tyto Ovečky 
neobsahují tolik článků, jak jste zvyklí. Na druhou stranu jsou bohaté na 
informace a pozvánky. Dozvíte se aktuality k opravám v kostele a opravám 
varhan. Zavzpomínáme na akce uplynulé – farní ples, akce jednoty Orel, dozvíme 
se, co dělají děti v Klubku a další zajímavosti. Věříme, že si každý z Vás najde to 
své. 
V Ovečkách máte dnes také přílohu: 10 rad papeže Františka pro dobrý život. 
Věříme, že Vás bude inspirovat. 
Přejeme Vám dobře prožitý zbytek postní doby a radost v srdci ze Vzkříšení Ježíše 

Redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře 
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OPRAVY V KOSTELE 
Milí farníci, jsem moc rád, že se nám v minulém roce podařilo provést a dokončit 
tak rozsáhlé opravy našeho kostela. Ještě jednou bych chtěl každému z Vás 
poděkovat za to, čím přispěl k tomu, že můžeme prožívat mše svaté v tak 
příjemném a teplém prostředí. Je pravda, že někdy byly i vypjatější momenty, ale 
o to víc mě těší, že se všechno povedlo. Dnes máme odvlhčený, omítnutý, 
vymalovaný a teplý kostel a přitom nejsme v mínusu.  
 
Chtěl bych Vás teď obeznámit s dalšími plánovanými pracemi na našem kostele: 
Větrání: instalace pístů na ovládání větracích šachet 
Zabezpečení: instalace zabezpečovacího zařízení proti vloupání 
Dřevěný mobiliář: ošetření a napuštění napadených částí lavic, schodiště na kůr a 
oltáře 
Střecha: oprava, případně výměna napadených trámů 
Varhany: oprava varhan 
 
V lednu tohoto roku byla vypracována zpráva o stavu našich varhan, ze které 
jsem vybral pro nás podstatnou část: „Je třeba si uvědomit, že varhany jsou 
jedinečný nástroj, bez kterého se neobejdeme při slavení liturgie. Při mši svaté se 
věřící mohou obejít bez nových dveří, či nových lavic, avšak bez varhan nikoli. (…) 
Stav varhan je velice neuspokojivý. (…) Jedná se celoplošně o problém 
s červotočem. Nástroj se musí celý rozebrat a petrifikovat speciálními přípravky, 
které vyžaduji větší část dílů obnažit, napustit a zpět uvést do původního stavu. 
(…) Pokud se bude s opravou otálet, díly, které zatím nejsou poškozené, mohou 
být rovněž napadeny červotočem, a tudíž budou muset být také opraveny nebo 
dokonce vyrobeny znovu. V této situaci platí, že čas pracuje proti napadenému 
nástroji… Za rok či dva může být situace už jen horší…“ 
Hlavní organolog naší arcidiecéze, p. Gottwald, proto navrhuje 2 řešení: 
1. generální oprava nástroje – kompletní rozbor, konzervace, čištění všech částí 
varhan, revize. Takto upravený nástroj bude schopen provozu další desítky let, 
než bude muset být opět přistoupeno ke generální opravě (cca po 20-25 letech) 
(odhadní cena 100-200 tis. Kč) 
2. stavba nových varhan (cena 2,5-3,5 mil. Kč) 
P. Gottwald se kloní spíše ke 2. variantě, my jsme se rozhodli pro variantu 1. 
Momentálně se pracuje na kompletní a podrobné cenové kalkulaci jednotlivých 
prací, dle které budeme přesně vědět přesnou cenu nutných oprav. Věřím, že se 
nám i tato oprava podaří a společně se o naše varhany postaráme.  
         o. Jan  
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DOMINIK DUKA - VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ 
Velikonoce, které slavíme po prvním jarním úplňku, mají svou předbiblickou 
historii jako svátek pastýřů, kteří obětovali mládě ze svého stáda pro ochranu a 
zabezpečení celé nové populace. To jsou i Velikonoce, které slavili Izraelité v 
Egyptě. Pro ně se stávají Velikonoce specifickým svátkem, k němuž pak přistoupí 
Velikonoce slavené na břehu Jordánu za Jozua, Mojžíšová nástupce, kdy se z 
kočovníků stávají zemědělci a obětují první snopy své úrody. V této kombinaci 
probíhaly starozákonní Velikonoce. 
Odborníci říkají, že samotné Velikonoce v době Ježíše Krista byly slavností čtyř 
velkých nocí spojených paschou. Jednak Exodus – východ z Egypta, jednak oslava 
noci stvoření světa, ke kterému mělo dojít v měsíci nisanu, tzn. v prvním měsíci 
židovského kalendáře. Třetí událostí byla tzv. akéda, což byla vzpomínka na 
obětování Izáka na hoře Moria. Čtvrtou nocí bylo eschatologické očekávání 
příchodu Mesiáše. 
Nejvýznačnějším dokladem slavení křesťanských velikonoc je křesťanská verze 
pesachové hagady/příběhu. Židokřesťané v Sardech slavili Velikonoce tak, jak byli 
zvyklí ve své ještě předkřesťanské tradici, a to i s ukrytým nekvašeným chlebem, 
jehož nalezení bylo svědectvím o příslibu příchodu Mesiáše. Můžeme tak říci, že 
to je ten chléb, který bere do rukou Ježíš Kristus a říká slova, kterými ustanovuje 
eucharistii. Pesachový beránek je chápán jako předobraz ukřižovaného Krista a 
vysvobození Izraele z Egypta jako předobraz vysvobození z moci hříchu 
způsobeného pádem prvních lidí. 
To jsou tedy nejstarší křesťanské Velikonoce. Nejsou jen oslavou smrti Ježíše 
Krista, nýbrž také jeho vzkříšením. Z tohoto spásného činu rodí se církev a otevírá 
se cesta ke spáse. Proto i o generaci mladší Tertulián hovoří o zvyku křtít o 
velikonoční vigilii. Tak se postupně, jakoby zpřítomněním jednotlivých dnů závěru 
Ježíšova života, vytvoří velikonoční triduum. Nejstarší je Velký pátek, jemuž 
předchází památka poslední večeře. Velký pátek přerůstá do Bílé soboty a vigilie 
Vzkříšení. Také naše současné slavení Velikonoc podle misálu Pavla VI. odráží 12. 
kapitolu Exodu jako předobraz Kristovy paschy, Kristových Velikonoc. 
Budeme-li se ptát na naše velikonoční zvyky, pak nejblíže tradici židovských 
velikonoc je svěcení mazanců, se kterým se setkáváme především na východě. 
Barvení a svěcení vajíček není biblický ani ranně křesťanský zvyk, ovšem byl 
adoptován, protože vejce je symbolem nového života. Svěcení velikonočních 
ratolestí, kočiček je potom určitý odkaz na Kristův příjezd do Jeruzaléma. 
Zamýšlíme-li se nad touto tradicí, je nám jasné, že bychom si v rámci slavení 
Velikonoc měli mnohem více čerpat z oné hluboké biblické židokřesťanské 
tradice, která se ve středověkých a barokních Čechách stala našimi Velikonocemi. 

Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 
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VZPOMÍNKA NA FARNÍ PLES 
Jak jistě mnozí víte, dne 7. února 2015 proběhl v Hostinci Na Rozcestí již 12. farní 
ples. Nesl se v duchu šátečkového symbolu, v prostředí nachystané láskyplné 
náruče výzdoby i vztahů. Kdo se plesu zúčastnil, může to potvrdit. Chci touto 
cestou poděkovat všem občanům z Kunovic, sponzorům a příznivcům farní obce 
Loučka za podporu celé akce, kterou jste podpořili zakoupením vstupenek, 
finančními dary, věcnými dary do tomboly, modlitbou, přípravou celého plesu i 
jeho návštěvou. Moc a moc si Vaší přízně vážíme a zveme i na další setkání, které 
budou probíhat pod záštitou Farnosti Loučka. Společné akce upevňují vztahy 
mezi lidmi, krásné zážitky i duchovní prožitky, které nás provázejí v každodenním 
životě. 
Přejeme Vám krásné jarní dny naplněné sluncem Boží lásky i požehnáním. 

 
Pastorační rada farnosti Loučka 

 
 

PUBLIKACE O NAŠÍ FARNOSTI 
Už v loňském roce jsme Vás informovali o tom, že se připravuje kniha o farnosti 
Loučka. Autorkou je paní Hana Sedláčková z Loučky. Tato kniha už je prakticky 
hotová, ještě na ní bude pracovat grafik a budou se dělat závěrečné úpravy a 
korektura. První ukázka knihy bude k nahlédnutí v našem kostele v průběhu 
tohoto roku (doufáme, že během léta). V kostele si také budete moci knihu 
objednávat. Budeme Vás o tom dále informovat. 

Za farní radu 
Vladimíra Kuchaříková 

 
ZPÍVÁNÍ V NEMOCNICI 

Stalo se již tradicí, že několik dnů před Vánoci zpíváme v nemocnici. Ne jinak 
tomu bylo i 18. 12. 2014. Sešly jsme se v mladém osazení a přidaly se i mladá 
děvčata z jiných farností. Bylo nás 6 holek a jeden mládenec, který sice nezpíval, 
ale občas nás vyfotil nebo předal perníček nemocným. S velmi dobrou náladou 
jsme prošly pro nás již tradiční oddělení nemocnice a rozdaly 150 kusů perníčků, 
které napekly a vytvořily děti ze ZŠ Křižná pod vedením paní učitelky Pavlicové. 
Pro ty, kteří byli v nemocnici zpívat poprvé, to byl neskutečný zážitek. Jejich časté 
vzpomínky jsou toho důkazem. Děkujeme zúčastněným a příznivcům za modlitby. 
Těšíme se opět v tomto roce! 

Zdenka Černochová a Vlaďka Kuchaříková    
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ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK 
 Psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena 
mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 13 dní. 
Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách 
vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento 
jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě 
několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a  do Číhoště přijíždělo 
velké množství věřících i církevních hodnostářů.  
To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován 
politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální 
smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný "zázrak" byl tehdejší StB podsunut 
zdejšímu faráři Josefu Toufarovi (nar. 14.7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 
1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, 
že při mši manipuloval s křížkem na oltáři.  Josef Toufar se nepřiznal a zemřel 25. 
února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze 
- Ďáblicích. 
O zázraku byl natočen dokumentární propagandistický film "Běda tomu, skrze 
něhož pohoršení přichází." Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti 
se nesměl promítat. Vesnice Číhošť také zmizela ze všech map, aby se na ni 
rychleji pozapomnělo.  
Zásluhou zdejších farníků byl po sametové revoluci odhalen páteru Josefu 
Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mučeným farářům památník u zdejšího kostela. 
Slavnostní odhalení památníku se konalo v sobotu 22. září 1990. Mši sloužili 
biskup ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové a opat želivského kláštera Vít 
Tajovský. Odhalení se zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes deset tisíc lidí z celé 
republiky. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě nikdy ve své historii. 
 

Převzato z www.cihost.cz 
 
V současné době již probíhá proces směřující k blahořečení Josefa Toufara. Proto 
jsme se rozhodli v naší farnosti uspořádat poutní zájezd do Číhoště, abychom 
uctili jeho památku. Informace k zájezde jsou v těchto Ovečkách (aktuální 
informace) 
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POSTŘEHY Z XII. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 7. ÚNORA 2015 V HOSTINCI NA 
ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH 

Před plesem byla sloužena  v kapli mše svatá s nedělní platností, sloužil ji P. Jan 
Rimbala. Do tomboly se sešlo 250 cen. Hlavních cen na vstupenky bylo 30. První 
cenu na vstupenky vyhrála rodina Hlavicova z Polic - překrásné broušené sklo od 
firmy B. F. P, Lesy a statky Tomáše Bati. Zajímavou  cenou byly dvě vstupenky 
zdarma na prohlídku arcibiskupského paláce v Olomouci, kterou věnovalo 
Arcibiskupství Olomoucké. 
 Celý ples byl laděn do fialové barvy v kombinaci se stříbrnou. Na čelní straně 
pódia byl sjednocující nápis – 

Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama 
měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. /Zjevení 12,1/ 

Verš i výzdoba připomínala zářící nebe. Stoly zdobily květiny ve vázičce a dřevěné 
svícny. Nad parketem byly umístěny krepové vějířky a papírové spirálky.  
Ples zahájila Mgr. Vladimíra Kuchaříková, úvodní slovo a požehnání udělil otec 
Jan.  Začátek plesu byl uveden pohádkou o 12 měsíčkách, kterou si připravily děti 
z Klubka. Druhým zajímavým vystoupením na plese bylo vystoupení mladých 
z Občanského sdružení Šimon ze Všechovic. Zatančili krásný svižný tanec 
s názvem Pomáda. Půlnoční překvapení připravili mladí z naší farnosti a blízkého 
okolí. Zatančili krásný tanec polonézy v bílých šatech s rozevlátými fialovými 
šatky. 
Celým večerem nás provázela dechová hudba Kiks Brass z Bystřice pod 
Hostýnem.  Hráli moc dobře, spolupráce byla výborná. Vytvořili krásnou 
atmosféru plesové pohody. 
Nástěnku z akcí během roku, připravila Zuzana Kundrátová a děvčata ze schóly. 
Výzdobu zajišťovala Zdenka Černochová a Vlaďka Kuchaříková spolu s šikovnými 
chlapci a děvčaty, kteří s nimi tančili polonézu .  
Bar nesl název Nebe. V baru se prodávaly jednohubky a bufet. Obsluhu v baru 
zajišťoval kolektiv mladých. Ples trval do 3:00 hodin ráno.  
Vše moc rychle uběhlo, celým plesem nás provázela dobrá nálada, pohoda a Ti, 
co měli štěstí v tombole si odnášeli i pěkné ceny a velké kulturní zážitky. Po plese 
se celý sál ihned uklidil a byl čistý. 
Moc Všem děkuji, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil do přípravy celé akce. Byl 
to velký i odpovědný úkol nás všech. Velký podíl na spolupráci a přípravě plesu 
měly ženy farnice, které připravily stoly před plesem a daly dohromady tombolu, 
bufet, i jednohubky. Děkuji farníkům, sponzorům, účinkujícím i Boží Pomoci za 
požehnání, které nás provázelo po celou dobu příprav i během plesu. V srdci si 
uchováváme vzpomínky na krásné prožité chvíle plesového veselí. 

Zdenka Černochová st. 
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- - - - - - - - OREL JEDNOTA KUNOVICE - - - - - - - - 
Modlitby matek 
Na modlitby matek se scházíme jednou za 14 dní ve čtvrtek již téměř rok.  
Modlíme se z brožurky, kde jsou doporučené modlitby, které jsou dané a kterých 
se držíme, zpíváme písně, čteme z Písma, vkládáme jména dětí do košíčku, v 
tichosti se za ně modlíme a symbolicky je tak odevzdáváme Bohu.  
Duch svatý tam opravdu působí. Posiluje nás a naplňuje pokojem a jistotou, že 
Bůh nás neopouští, že je s námi a žehná nám. Modlíme se za naše děti a vnuky,  
za jejich výchovu, ochranu a vedení; rovněž za opuštěné děti ve světě, za manžely 
a rodiny. Modlíme se také ale i samy za sebe, protože logo Modliteb Matek nese 
nápis - Láska matek proměňuje svět.  
Prosíme, abychom byly citlivé k dětem, schopné naslouchat, abychom je přijímaly 
bez podmínek a milovaly je za všech okolností. Učíme se touto cestou žít s Bohem 
a prohlubovat svoji víru. 
 
Hromniční pouť matek 
Hromniční pouť matek se uskutečnila 7. února 2015 ve Šternberku. Tradice 
„Hromniční pouti matek“ sahá až do 18. století a její součástí je věnování velké 
obětní svíce před sochu šternberské Madony.  Ze sousední farnosti jezdí 
maminky na tuto pouť každý rok. Z naší farnosti jsme jely dvě. Přivítal nás úplně 
zaplněný krásný chrám Zvěstování Panny Marie. Vrcholem poutě byla mše svatá, 
kterou celebroval P. Vojtěch Kološ, biskupský vikář a kanovník z Olomouce. Pouť 
byla zakončena adorací s odevzdáním našich dětí a rodin Pánu Bohu. 
P. Jiří pro nás ještě domluvil přednášku s. Siardy L. Trochtové v klášteře na 
Svatém Kopečku. Pouť jsme zakončili společnou modlitbou v bazilice Navštívení 
Panny Marie. 
 
Novoroční vycházka  
Po vánočním a silvestrovském shonu jsme si odpočinuli na novoroční vycházce 
okolo rybníka k myslivecké chatě pod Hůrou. Hezky jsme se prošli a popovídali si. 
Je škoda, že mnohé asi odradilo mrazivé počasí.  
 
Tříkrálová sbírka 
Již tradičně proběhla 10. ledna 2015 v Kunovicích Tříkrálová sbírka. Po požehnání 
o. Jana v kapli Božského Srdce Páně vyšlo pět skupinek koledníků do našich 
domovů rozdávat radost a Boží požehnání. Do kasiček se vybralo 18 458 Kč na 
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc v zahraničí. 
Děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.  

Anna Hrušková 
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α α α α α   RUBRIKA LITURGIKA   Ω Ω Ω Ω Ω 
SVÁTOSTI a SVÁTOSTINY - úvod 
Každý z nás zná svátosti, avšak už možná méně o nich víme další informace. Také 
zde zmíním i svátostiny, které každý také známe, jen netušíme, že se nazývají 
svátostiny. 
Na úvod bych zde zařadila přirovnání. Lékaři léčí naše tělo, a Bůh prostřednictvím 
svátostí léčí naši duši. Rozdíl v nich je, že tělo přestane žít na konci našeho 
pozemského života, avšak duše bude žít dál. Když máme zdravotní problém, 
jdeme k lékaři a ten nám buď předepíše léky, nebo jinou léčbu. My si necháme 
pomoci, protože máme starosti o naše tělesné zdraví. Je to však takto i s naší 
duší, která bude mít mnohem delší bytí? 
 
SVÁTOSTI - SACRAMENTUM 

 jsou viditelná znamení neviditelné Boží milosti (milost je dar, který si 
nemůžeme zasloužit, je to projev Boží lásky k člověku) 

 jsou ustanovené Kristem a svěřené církvi 

 jimi se nám uděluje božský život; jsou vzácné 

 máme sedm svátostí: 
o křest 
o biřmování 
o kněžství 
o manželství 
o eucharistie 
o smíření 
o nemocných 

 dělení svátostí: iniciační (křest, eucharistie a biřmování) – uvádějí do 
křesťanského života, uzdravující (smíření a pomazání nemocných), 
svátosti společenství a poslání (manželství a kněžství) 

 doprovází člověka ke spáse, provází ho celým životem; mělo by být jejich 
časté přijímání  

 víru živí; plody přinášejí v těch, kdo je přijímají s opravdovou vírou, čistým 
srdcem a touhou spolupracovat s Boží milostí (proto je nemohou přijmout 
nevěřící např. ve svátosti manželství - kdy jsou snoubenci sice pokřtění, 
ale prakticky věřící nejsou; nebo ve svátosti křtu – kdy nesezdaní rodiče 
slibují, že budou dítě vychovávat ve víře, ale v důsledku už při této 
svátosti neslibují pravdu, protože podle víry nežijí) 

 církev je univerzální svátost, je svatá, protože má právě svátosti a je 
založena svatým 

 

lze je přijmout pouze jednou 
(nesmazatelné trvalé znamení v duši) 
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SVÁTOSTINY  

 na rozdíl od svátostí neudělují milost Ducha svatého, ale prostřednictvím 
modlitby církve připravují na přijetí milosti 

 církev je ustanovila k posvěcování:  
o církevních služeb a životních stavů (řeholní sliby, požehnání 

opata) 
o událostí křesťanského života (lektora, katechety,…) 
o věcí prospěšných člověku (kostel, oltář, zvon, růženec,…) 

 především žehnání (osob, předmětů, míst), požehnání je chválou Boha a 
prosbou o jeho dary 

 tvoří je vždy nějaká modlitba; může být doprovázena znamením (vkládání 
rukou, znamení kříže, pokropení svěcenou vodou,…) 

 
 

blíže viz Katechismus katolické církve z animátorských textů a přednášek 
varhanického kurzu použila Zuzana Kundrátová 

 

 

 

 

 

VZPOMÍNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT SBORU SVATÉHO HUBERTA V KELČI 
V době vánoční se nám letos poštěstilo zúčastnit se asi šesti vánočně laděných 
koncertů a jedním z nich bylo vystoupení smíšeného pěveckého sboru svatého 
Huberta v kostele svatého Petra a Pavla v Kelči. V tu dobu, přišly první tužší 
mrazy, venku vládla zima a v kostele bylo nás pár posluchačů, což byla škoda. O 
to více jsme byli velice příjemně překvapeni, jak repertoár sboru a profesionální 
provedení rozehřívaly naše duše. Taková „Půlnoční“ od Vaška Neckáře byla 
famózní a to že zazní i angličtina, byla opravdová třešnička na pomyslném dortu.  
Klávesy a klarinet ještě více podmanili vánoční náladu a nejednou nám běhal 
mráz po zádech. Děkujeme za působivé vánoční odpoledne a přejeme hodně 
úspěchů v další činnosti.  

ph 
 

 

 

 

 

 

 



 

10 

ZAMYŠLENÍ K PŘEDNÁŠCE TOMÁŠE HALÍKA VE VAL. MEZIŘÍČÍ 
V pátek 20. 3. proběhla ve Valašském Meziříčí v kině Svět přednáška profesora 
Tomáše Halíka, významného českého teologa, politického aktivisty, sociologa, 
psychologa a především kněze katolické církve. Přednášku pořádala pobočka 
Křesťanské akademie ve Val. Meziříčí a v Rožnově p. R. Sál kina byl zcela 
přeplněný, lidé obsadili i schody. Již z toho bylo patrné, že přednášku bude mít 
významná osobnost. Tématem přednášky byly proměny v současném 
náboženství, což je téma aktuální a velmi mě zajímalo. Celá přednáška mě 
nadchla, proto jsem se rozhodla se s vámi podělit o malé zamyšlení či předání 
toho, co profesor Halík přítomným sděloval. 
 
Žijeme v době globalizace. Tento jev by měl lidi spojovat, a také ano. Jsme 
provázání více než kdy dříve vazbami různých druhů (obchodní, společenské 
apod). Toto propojení však zároveň zvyšuje riziko vzniku napětí či konfliktu.  
Technika sice překonala všechny vzdálenosti, avšak nevytvořila blízkost. Lidé jsou 
si sice blízko přes mobilní telefony, internet, ale to neznamená, že by toto 
významně zlepšovalo vztahy mezi lidmi.  
Profesor Halík hovořil o tom, že náboženství je v současném světě velmi 
významné a hraje i politickou roli. Abychom porozuměli dnešnímu světu či 
konfliktům ve světě, měli bychom znát a chápat náboženství, studovat jej, zajímat 
se. 
Co se týká dialogu vědy a víry... Bible nedává odpověď na to, jak svět vznikl, ale 
odpovídá na to, jaký to má smysl. Věda nemůže odpovídat na náboženské otázky 
a víra nemá odpovědi na vědecké otázky. Věda a víra spolu musí vést dialog, 
nikoliv boj. 
Profesor Halík dále otevřel téma terorismu, extremismu, islamismu. Upozornil na 
to, že pokud si myslíme, že tito lidé představují islám, tak se hluboce mýlíme. Tito 
lidé nejsou hluboce věřícími muslimy, Korán neznají, pouze si z něj vytrhli několik 
vět, kterými se řídí. Jsou to lidé vykořenění (přišli z jedné zcela odlišné kultury do 
západní kultury, nemají domov ani tam, ani zde), frustrovaní, naštvaní na svět, 
hledají nepřítele a posvěcení pro své činy, což jsou právě ty z kontextu vytržené 
věty z Koránu. Toto není islám. Profesor Halík upozornil na to, že 99 % muslimů 
na světě nemají s tímto „proudem“ nic společného – islám a 
islamismus/extremismus jsou zcela rozdílné věci. Islamisté vedou válku proti 
Západu, který ale vlastně vůbec neznají. Naše společnost je také plná předsudků 
proti Islámu, ale také jej téměř nezná, zná pouze to, co předkládají média a to je 
pokřivený obraz. Je potřebné bojovat s předsudky na obou stranách. Měli 
bychom rozvíjet tolerantní dialog, vnímat to, co nás spojuje, ne stále zdůrazňovat 
rozdíly. Židé, křesťané a muslimové mají stejného Boha, stejné kořeny, uznávají 



 

11 

stejné proroky. Měli bychom se toho držet. Mysleme na to, že není dobré, 
abychom se chovali jako „majitelé pravdy“, že jen my křesťané víme, co je 
správné a co ne. Mnohem důležitější než toto je v současné době šíření lásky. 
Dnešní křesťané často také bojují proti něčemu: homosexuálům, potratům atd. 
V zápalu boje však zapomínáme na to nejdůležitější - na Ježíše Krista a lásku k 
bližnímu. Papež František povzbuzuje Křesťany, aby se zabývali důležitějšími 
otázkami, jako je sociální spravedlnost – pomoc chudým, bezbranným, lidem na 
okraji společnosti... Toto jsou oblasti, kde by se Křesťané měli realizovat. 
 
Zde jsem vám předložila několik myšlenek z přednášky profesora Halíka. Ten si za 
svoji přednášku zasloužil dlouhý potlesk. Věřím, že při příští příležitosti si jej také 
nenecháte ujít. 

Vladimíra Kuchaříková 
 

@  @  @  @  @  @  @  KLUBKO  @  @  @  @  @  @  @ 
I nadále se v naší farnosti každý pátek scházejí děti v Klubku. Tento rok jsme 
zatím z velké části naplnili hraním her, kreslením obrázků, tvořením různých 
výrobků, přípravou prvopátečních mší a objevování vztahu s Bohem. 
Děti také mohly nacvičit představení a následně jej předvést na farním plese. 
Z úsměvů na tvářích přítomných měly obrovskou radost. 
A jak vidí Klubko děti, které do něj chodí?:  
Klubko funguje už druhým rokem. V Klubku hrajeme a učíme se spoustu her, jako 
třeba Oleo ťuk, ťuk. Také se učíme písničky na prvopáteční dětské mše svaté. Je 
tu veliká zábava.       Lída 
 
Byli jsme požádáni, jestli bychom nenacvičili nějaké vystoupení na farní ples. 
Dlouho jsme přemýšleli, až nás napadlo, že můžeme zahrát Dvanáct měsíčků 
z nové pohádky Tři bratři. Nápad se všem líbil, a tak jsme začali se zkoušením. 
Začátky byly velmi vtipné. Hodně jsme se zasmáli. Každý si sehnal skvělý kostým 
. Byla to velká zábava a už teď se těším na další vystoupení! 
Nedávno nás Míša naučila skvělou hru – Oleo ťuk, ťuk. Je to úplně úžasná hra a 
moc nás baví! Klubko je super!      Alča 
 
Taky chceme pozvat všechny děti od 5 do 15 let, které by s námi chtěly trávit 
páteční odpoledne při různých společných aktivitách, při kterých si vždy užijeme 
spoustu legrace. Schůzky probíhají každý pátek od 16:00 do 18:00. Moc rádi vás 
uvidíme!  

Míša Klečková 
PS: Na konci tohoto čísla je (nejen) pro děti připraven rébus  
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PODĚKOVÁNÍ – PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO 
Obdrželi jsme poděkování z Papežského misijního díla ve Špindlerově Mlýně za 
spolupráci, kterou pro misie vytváříme. V příloze je dopis od Národního ředitele 
P. Jiřího Šlégra pro farnost. V loňském roce jsme podpořili misie částkou 2 500 Kč, 
která se vybrala za prodej Misijních kalendářů, svíček a upomínkových dárků. Ty 
jste si mohli za dobrovolný příspěvek zakoupit u bočního vchodu na klekátku. 
Srdečně děkuji všem, kdo jste misie podpořili. Je to malá a zároveň velká pomoc 
těm, kdo naše dary potřebují, a také nepřeberná milost posvěcující Boží lásky, 
kterou dovedeme rozdávat nejchudším lidem na Světě. 

Zdenka Černochová st. 
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☼    ☼    ☼    ☼     AKTUÁLNÍ INFORMACE    ☼    ☼    ☼    ☼ 
     

JARO 2015 
Změna mší na letní čas proběhne až po Velikonocích! 
 
Zpovídání před Velikonoci: 
27. 3.  zpovídání nemocných 
28. 3.  Val. Meziříčí 8:00-11:00 
  Kelč  14:00-16:00 
31. 1.   Kunovice  16:00-17:00 
1.4  Loučka  15:00-16:00 
 
Pořad bohoslužeb o Velikonocích: 
Zelený čtvrtek  2. 4.  16:00 
Velký pátek   3. 4.  16:00 
Bílá Sobota  4. 4.  19:00 
   Adorace u Božího hrobu od 9:00-18:00 
Velikonoční neděle 5. 4.  8:00  

Přineste si k posvěcení své velikonoční pokrmy 
Velikonoční pondělí 6. 4.  8:00 
 
18. 4.   Pouť za obnovu rodin a kněžské povolání v Zašové 
26. 4.  Pouť v Loučce 
24. 5.  Seslání Ducha svatého, první svaté přijímání 
23. -24. 5.  Hlavní pouť ve Křtinách 
30. 5.   Pouť farnosti do Číhoště 
4. 6.   Slavnost Těla a Krve Páně 
14. 6.   Pouť v Kunovicích 

 

 
 
 
 
 

 

V sobotu 28. března v 16.00 v kině Svět ve Val. Meziříčí se bude 
promítat film  

OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE  
o slovenském knězi P. Mariánu Kuffovi.  

Po filmu proběhne hodinová beseda s režisérkou filmu Janou 
Ševčíkovou.  
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MAREK ORKO VÁCHA V ROŽNOVĚ! 
katolický kněz, bioetik, molekulární biolog, spisovatel  
Přednáška na téma: VÍRA A DARWINOVA TEORIE 

17. 4., 16.00, Rožnov p. R., Janíkova stodola 
(Vstup do areálu Dřevěného městečka VMP bude umožněn hlavním vchodem – od 

parkoviště naproti hlavním pokladnám). 
Osobu M. O. Váchy – molekulárního biologa a katolického 
kněze v jedné osobě není zřejmě třeba představovat. Téma 
přednášky bude jistě aktuální pro všechny, kdo se někdy 
zamýšleli nad původem člověka nebo nemohli uvést v soulad 
poznatky moderní vědy a informace získané v hodinách 
biologie se svým náboženským přesvědčením či duchovním hledáním. 
Následně bude Marek Vácha v 19.00 celebrovat mši svatou v kostele Všech 
svatých v Rožnově p. R., která bude obětována za mládež s vyprošením milostí a 
vedení Duchem Svatým pro její uplatnění v dalším životě. 
 
 
 
 

Farnost Loučka pořádá 

POUTNÍ ZÁJEZD DO ČÍHOŠTĚ 
v sobotu 30. května 2015 

Cena: 400 Kč 
V místním Kostele Nanebevzetí Panny Marie budeme mít mši 
svatou. Vzpomeneme na umučeného kněze Josefa Toufara, od 

jehož smrti uplynulo 65 let. 
Součástí poutě je i návštěva a prohlídka poutního kostela sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou – významná 

památka USNESCO. 
 

Přihlašujte se u pana Luďka Housírka na faře v Loučce  
nebo u paní Jany Žídkové v Kunovicích! 
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FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH 
JEDEN SVĚT 2015 V ROŽNOVĚ p. R. 

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je 
cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, 
který své publikum přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Jeden svět letos 
vzniká ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako útok na redakci 
satirického týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu, 
nárůst rasismu v České republice podporovaný čelními politiky. Festivalem chtějí 
pořadatelé upozornit, že pasivní postoj vůči těmto událostem, je zvlášť v dnešní 
globalizované době nebezpečný. Právě proto Jeden svět vyzývá českou veřejnost, 
aby praskla své ochranné bubliny – například už tím, že navštíví projekce 
dokumentárních filmů s aktuálními tématy. 
Jeden svět se uskutečnil v Praze od 2. do 11. března 2015 a následně v dalších 33 
městech České republiky. 
V Rožnově p. R. v kině Panorama ve dnech 7. – 9. dubna budou promítány tyto 
filmy:  
 
7. 4.  
16:00  Škola disentu 
18:00   Bojovníci ze severu 
19:15  Zahájení festivalu 
  Podoba ticha 
21:15  Tichá inkvizice 
 
8. 4. 
16:00  Demokraté 
18:00  Plán 
19:45  Dron 
21:10  Píseň bez domova 
 
9.4. 
16:00  Válka lží 
17:00  Felvidék 
19:15  Thule Tuvalu 
21:00  Bugarach 
 
Podobné informace k celému festivalu a ke všem filmům najdete na 
internetových stránkách www.jedensvet.cz 
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 EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 
Česká biskupská konference rozhodla, že se v roce 2015 v České republice bude 
konat Národní eucharistický kongres. Nemá se zde jednat pouze o nějakou 
jednorázovou akci, ale jde o velkou příležitost obnovy víry v naší zemi 
prostřednictvím obnovy vztahu k eucharistickému Kristu. Proto na úrovni farností 
bude probíhat několikaměsíční příprava, především prostřednictvím katechezí a 
adorací, jejímž účelem bude přibližovat se ke Kristu v Eucharistii. Na úrovni naší 
arcidiecéze se pak uskuteční Diecézní eucharistický kongres, který proběhne v 
Olomouci, a na národní úrovni se v Brně ve dnech 15. – 17. října 2015 bude 
konat Národní eucharistický kongres. 
Více zde: http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/eucharisticky-kongres-
2015/ 
  
Diecézní eucharistický kongres 
Termín: 15. a 16. května 2015 
Místo konání: Olomouc 
Hlavním patronem: sv. Jan Sarkander 
  
Předběžný program: 
Pátek 15. května 
Setkání dětí z náboženství státních i církevních škol 
10.00 předprogram (Korunní pevnůstka - Bezručovy sady) 
11.00 mše sv. (Korunní pevnůstka - Bezručovy sady) 
Doprovodný program: Adorace (kostely v centru města), 14.45 zakončení setkání, 
do 15.00 odjezd dětí 
  
Večerní (před)program: 
19.00 mše svatá (katedrála) 
20.00 – 23.00 adorace (katedrála) 
  
Sobota 16. května 
10.00 začátek programu 
10.00 - 11.30 programy v kostelích v centru Olomouce 
11.30 – 12.30 oběd (z vlastních zásob) 
12.30 – 13.30 adorace v kostelích v centru Olomouce 
13.30 eucharistické průvody z jednotlivých kostelů do katedrály 
15.00 mše sv. (katedrála) 
 
 

http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/eucharisticky-kongres-2015/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.katechetiolomouc.cz%2Fke-stazeni%2Feucharisticky-kongres-2015%2F
http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/eucharisticky-kongres-2015/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.katechetiolomouc.cz%2Fke-stazeni%2Feucharisticky-kongres-2015%2F
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Symbolika loga Národního eucharistického kongresu 
Motto: Eucharistie – smlouva nová a věčná 
Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje 
veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem – ženichem a 
církví – nevěstou. 
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je 
také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce 
kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb a víno.  
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. 
Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená 
připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou 
zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – střed našeho 
života. 
Probírána témata ve farnostech 
Přípravná skupina NEK 2015 rozhodla se souhlasem České biskupské konference o 
realizaci materiálů NEK 2015 pro práci ve farnostech tak, že pro šest měsíců, počínaje 
lednem 2015 a konče červnem 2015, budou postupně ve farnostech probírána následující 
témata: 
Eucharistie a jednota – leden 2015 – materiály připraví Diecéze plzeňská 
Eucharistie a společenství – únor 2015 – materiály připraví Arcidiecéze pražská 
Eucharistie a solidarita – březen 2015 – materiály připraví Diecéze ostravsko-opavská 
Eucharistie a evangelizace – duben 2015 – materiály připraví Diecéze královéhradecká 
Eucharistie a Maria – květen 2015 – materiály připraví Diecéze českobudějovická 
Obnovení slavení Eucharistie – červen 2015 – materiály připraví Arcidiecéze olomoucká 
Pastorační podněty pro NEK v roce 2015 v diecézích a farnostech  
Národní eucharistický kongres není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve 
farnostech, řeholních rodinách, církevních komunitách a hnutích. Zde je farnostem dáván 
velký prostor - nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu 
smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie - novou a věčnou smlouvu přiblížit 
různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života 
aj.)Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou 
nedělí 7. června 2015, kdy farnosti a společenství budou prožívat „Den eucharistie“ ve 
své farnosti a současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění 
národního vyvrcholení na podzim v Brně. 
 
 
 

http://www.nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://www.nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://www.nek2015.cz/in/16/symbolika_loga_narodniho_eucharistickeho_kongresu
http://nek2015.cz/in/27/probirana_temata
http://nek2015.cz/in/27/probirana_temata
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Modlitba za Národní eucharistický kongres, 2015 
Bože, náš nebeský Otče, 
děkujeme Ti, že s námi 

uzavíráš z lásky smlouvu 
novou, věčnou, nejsvětější, 
když nám Kristus na oltáři 

dává Svoje Tělo a Krev. 
Uč nás tuto smlouvu slavit, 

milovat a zachovávat. 
Požehnej, ať náš Národní 

eucharistický kongres 
obnoví v nás ctnosti víry, 

lásky, naděje a sílu 

k jednotě a vzájemnosti, 
aby společenství Církve 

neslo světu radostnou zvěst. 
Na přímluvu Matky Boží 
ať s novou a hlubší úctou 

přijímáme Tělo a Krev 
Tvého jediného Syna, 

který s Tebou v Duchu Svatém 
věčně žije a kraluje. Amen. 

Otče náš. 
Zdrávas Maria. 

 
AKUTÁLNÍ POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ 

5.dubna Ne Zmrtýchvstání Páně - Boží hod velikonoční 

25.dubna So Dvacátá druhá pouť hasičů, pontifikální mše sv. v 10:15  

1.května Pá Desátá prvomájová pouť rodin 

2.května So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple  

3.května Ne Pouť Matice svatohostýnské, pontifikální mše sv. v 9:15, následuje Valná hromada 

MSH  

3.května Ne Osmá pouť bohoslovců za povolání, mše sv. v 10:15, pouť Klubu křesťanských žen 

16.května So Dvacátá pouť Radia Proglas a TV Noe, pontifikální mše sv. v 10:15, přímý přenos do 

Radia Proglas a TV Noe 

17.května Ne Třináctá pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců, mše sv. v 10:15 

23.-24.5 So Ne Třináctá pouť včelařů, pontifikální mše sv. v Ne v 10:15  

25.května Po Pondělí svatodušní, patnáctá pouť píšících křesťanů, mše sv. v 10:15 

31.května Ne Druhá společná pouť Matice svatohostýnské, velehradské, svatokopecké, 

svatoantonínské a radhošťské, mše sv. v 10:15 

6.června So 8:30 mše sv. Bystřici p. H., následuje Eucharistický průvod na Svatý Hostýn (Boží 

Tělo) 

6.června So Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Bosca, hlavní mše sv. v 10:15.  

6.června So Mariánské večeřadlo ve 14:00 u Vodní kaple (pod hlavním schodištěm) 

12.června Pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova , mše sv. v 10:15 

13.června So Pátá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví, mše v 10:15  

13.června So Druhá pouť řidičů historických automobilů, mše sv. v 11:30 

16.června Út Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení, pontifikální mše sv. v 9:00 

20.června So Šestá pouť zrakově postižených, mše sv. v 11:30 

27.června So Dětská pouť u Panny Marie na začátku prázdnin, v 9:00 a 10:15 mše sv. za děti a 

mládež, následuje program pro děti 
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