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9. ročník  březen 2016/1.číslo  občasník farnosti Loučka 

 

SLOVO OTCE JANA 
 

Milí farníci, prožíváme dobu soustředění, usebranosti, ztišení a 
kajícnosti – dobu postní. Více se zamýšlíme nad poslední cestou, kterou 
pro nás vykonal Pán Ježíš – nad cestou křížovou. Jsem moc rád, že se do 
této pobožnosti letos zapojili členové Farní rady a každou neděli si jeden 
z nich připravil na svůj způsob a pod svým vedením rozjímání o této 
bolestné cestě Pána Ježíše. Taky se těším z toho, že se do toho zapojily i 
naše děti. Jsme jedna velká farní rodina, a tak by to mělo být v každé 
rodině, že se do akcí zapojí společně.  

Den 15. května je každým rokem Dnem rodiny a právě při této 
příležitosti chystáme pouť do Krakova do areálu Božího milosrdenství. Zvu 
Vás všechny: rodiny i s dětmi, abychom se v tomto roce milosrdenství jako 
rodina společně vydali na místo, kde to všechno začalo – kde se začal do 
světa šířit kult Božího milosrdenství.  

Ať Vám Bůh ze svého milosrdenství žehná a provází Vás na Vaší 
duchovní cestě v průběhu postní doby i doby velikonoční.   
  

o. Jan     
 

 
 
 

SLOVO REDAKCE 
Milí čtenáři, 
Vítáme Vás u dalšího vydání Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře. 
Ohlédneme se zpět k Vánocům, dočtete se o událostech, které se konaly 
v postní době, a můžete si přečíst o tom, co se chystá.  
Přejeme Vám krásné požehnané Velikonoce a prožívejte opravdovou 
radost ze Zmrtvýchvstalého Krista. 

Vaše Redakce 
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KNIHA O FARNOSTI LOUČKA 
Jak jistě víte, na našem benefičním koncertu v listopadu minulého roku 
jsme plánovali vydat knihu o naší farnosti. Cena byla dohodnuta 250 Kč za 
kus. Ale těsně před tiskem firma provádějící tisk zvýšila náhle cenu na 500 
Kč za kus. Rozhodli jsme se proto knihu předělat v jiném programu, aby se 
původně domluvená cena zachovala. Momentálně se na knize pracuje a 
plánujeme ji vydat letošní rok u nějaké význačné příležitosti 
(pravděpodobně na příští benefiční koncert). Za pochopení a trpělivost 
Vám předem děkuji.          

o. Jan 
 

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM KOLEDOVÁNÍM 
Jako už po několikáté jsme se i  minulý rok před vánočními svátky sešly 
před branou  Nemocnice ve Val. Meziříčí, abychom zpříjemnily pobyt 
pacientům a přiblížily jim vánoční svátky. 
Jsem moc ráda, že se nám to podařilo. Po zpěvu známých koled jsme často 
zaslechly věty: "Odkud jste děvčata, to je dobře, že jste přišly, aspoň víme, 
že Vánoce už jsou tady, to víte, tady je jeden den jako druhý, člověk ani 
neví, kolikátého zrovna je". A když se mužům v nejlepších letech (třeba po 
těžší operaci hospitalizovaných), nebo i těm už dříve narozeným, začaly při 
našem zpěvu kutálet po tvářích slzičky, bylo i mně samotné tak nějak 
divně u srdce. 
Po koledování jsme zašly na malé občerstvení. Při pojídání výborné pizzy, 
jsem si mezi samýma mladýma děvčaty připadla o několik let mladší. 
A tak komu z Vás letos vybude v předvánočním čase chvíle, neváhejte a 
přidejte se ke skupině předvánočních koledníčků. Obohatíte  nejen 
pacienty v nemocnici, ale také sebe.  
Přeji všem čtenářům Oveček pěkné předjaří a krásné velikonoční svátky! 

Alena Hrušková 
 

JE KRÁSNÉ BÝT TU PRO DRUHÉ… 
Jen pár dní před Štědrým dnem (21.12.2015) se skupina devíti děvčat 
vypravila do nemocnice ve Valašském Meziříčí, aby zde zazpívala vánoční 
koledy pacientům. 
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Tato „akce“ probíhá již několikátým rokem, především díky Vlaďce 
Kuchaříkové, která s tímto nápadem přišla a díky které je tato událost již 
jakousi vánoční tradicí. 
Každý rok se najde několik dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit. Věková 
kategorie vůbec nerozhoduje, stačí, aby to člověku ladilo. 
Vždy se najde parta nadšených lidí, plná energie, radosti, která se snaží to 
vše předat nemocným lidem. 
Když jsem se před dvěma lety zúčastnila této akce poprvé, byla jsem 
nadšená a neskutečně překvapená. Myslela jsem si, že jdu někde udělat 
něco dobrého, někde nějak pomoci a dát tak něco druhým, ale k mému 
velkému překvapení jsem odcházela velmi obdarovaná já. Pacienti byli 
úžasní, ať už se jedná o děti či starší lidi. Jsou velmi vděční, potěšení, 
přicházejí z pokojů za námi, zpívají s námi, hrnou se jim slzy do očí a někdy 
si vyžádají i malý přídavek. 
Rozhodně stojí za to udělat takovou věc, zvláště v době, kdy by nemocní 
lidé raději trávili čas doma s rodinami a zdraví…. 
Co může člověk krásnějšího udělat v době Vánoc pro druhé?  
Je důležité, abychom tu pro sebe navzájem byli, abychom si nezištně 
pomáhali, dělali dobré skutky a díky tomu všemu dělali svůj život 
hodnotným. 
Velké poděkování patří všem zúčastněným a lidem, díky kterým se nám 
dostalo v nemocnici ve Valašském Meziříčí skvělému přijetí a dobrému 
zázemí. 

Lenka Martinátová 
 

KRÁTKÉ OHLÉDNUTI ZPĚT DO ČASU VÁNOČNÍHO 
Sbor svatého Huberta ukončil Vánoce v Horním Újezdě. 
Před několika lety, v adventním čase, otec Vratislav Kozub ze Všechovic 
spolu s manžely Ondrouškovými oslovil Sbor svatého Huberta, jestli by 
mohl zazpívat při mši svaté v Horním Újezdě koledy a vánoční písně. Sbor 
tuto nabídku přijal a stalo se tradicí, že v neděli Křtu Páně v Újezdě zpívá. 
Sboru se dostalo milého a laskavého přivítání újezdských farníků v čele 
s otcem Vratislavem. Krásná atmosféra při mši zanechala v každém z nás 
hluboký duchovní i kulturní zážitek. Mší svatou jsme všichni poděkovali za 
radost z narození našeho Pána a uzavřeli vánoční čas.  
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Po mši svaté Sbor svatého Huberta přijal pozvání na malé posezení 
s pohoštěním k manželům Ondrouškovým. Vytvořili jsme krásné 
společenství, které se již stalo tradicí, rádi na něj vzpomínáme. Děkujeme 
za pozvání do Horního Újezdu otci Kozubovi, paní starostce, Zdence a 
Stanislavu Ondrouškovým za jejich pohostinnost a obětavost. Moc si toho 
vážíme! Nyní se už těšíme na neděli Křtu Páně v příštím roce, kdy pokud 
Pán Bůh dopřeje, opět budeme zpívat v Horním Újezdu. 
Za Sbor svatého Huberta děkuje  

                                                                                               Ivana Skýpalová 
 

MILÍ FARNÍCI Z KUNOVIC A OKOLÍ, 
přesto, že je doba postní a čekají nás velikonoční svátky, chtěla bych 
prostřednictvím Vašeho zpravodaje poděkovat Vašemu sboru Svatého 
Huberta. Stalo se již tradicí, že na Křest Páně  nás třetím rokem navštívili 
zpěváci a zpěvačky z Kunovic, Loučky, Kelče a okolí, aby nás tuto neděli 
doprovodili při mši svaté. Zazpívali žalmy a obohatili celou mši koledami a 
vánočními zpěvy. Mši svatou sloužil náš otec Vratislav Kozub. Po mši jsme 
si vyslechli krátký koncert při kterém si notoval a zpíval celý kostel. Moc si 
toho vážíme a děkujeme za jejich nadšení. Tato zpívaná mše je nám 
vzácností, jelikož u nás nemáme ani sbor, či schólu. Nejen, že nás to 
potěšilo u srdíčka, ale zanechalo to v nás na dlouhou dobu hluboký 
duchovní i kulturní zážitek. Nejedné babičce se koulela i slzička z oka . 
Jsme rádi, že přijali  pozvání na malé pohoštění i s malými caparty 
k manželům Ondrouškovým. Doufejme, že si na nás i příští rok udělají čas. 
Moc se na ně budeme těšit. 

Za Hornoújezdské farníky  
Alena Veličková, starostka obce    

 
PROČ MLUVIT O JEŽÍŠOVI 

Po dvaceti letech pročítání různých školních a školských časopisů jsem byla 
minulý týden velmi překvapena. V časopise Rodina a škola jsem objevila 
článek v sekci INSPIRACE DO VÝUKY s názvem „Proč mluvit o Ježíšovi“.  
Inspiroval mě k zamyšlení. O tématu velké oběti, kterou my křesťané 
důvěrně známe a každé velikonoce prožíváme, je důležité debatovat. Jak 
píšou v uvedeném článku je to velmi těžký úkol.  
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V době, kdy práva a nároky dominují nad nepsanými povinnostmi a 
pokoru. Poselství Velkého pátku vybízí k zamyšlení jaké oběti jsme ochotni 
přinášet my sami. A víme i my co znamená, když se řekne „upozadit sám 
sebe“? A kolikrát to dokážeme? Ještěže máme tu postní dobu a čas to 
znovu a znovu zkoušet a pracovat na sobě.  
Přeji všem dobré prožití zbytku postní doby a požehnané a láskyplné 
VELIKONOCE.  

Růženka Ševelová 
 

HYMNUS SVATÉHO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
Hymnus Svatého roku milosrdenství, který v srpnu zveřejnila Papežská 
rada pro novou evangelizaci, je inspirovaný písněmi z Taizé. Věřícím má 
umožnit proniknout hlouběji do tématu milosrdenství. Přinášíme také 
notový zápis hymnu. 
Vatikán: „Rozhodl jsem se nechat hudbu velmi jednoduchou, aby hymnus 
mohla případně zpívat i ta nejmenší farnost,“ uvedl Paul Inwood, autor 
hudby hymnu k nadcházejícímu Svatému roku milosrdenství. Jeho 
nahrávku i noty zveřejnila v srpnu Papežská rada pro novou evangelizaci.   
Refrénem oficiální písně je latinské motto svatého roku „Misericordes sicut 
Pater“ (česky „Milosrdní jako Otec“). Čtyři sloky jsou obrácené k Bohu 
Otci, Synu, Duchu svatému a k jedinému Bohu. Po vzoru některých žalmů 
se po každém verši opakují slova "in aeternum misericordia eis" („jeho 
milosrdenství trvá navěky“). Zatímco první sloka děkuje Bohu Otci za 
stvoření světa, jeho vedení v dějinách a odpuštění, ústředním motivem 
druhé sloky je Kristovo „srdce z masa“, kterým miloval lidi, a které daruje 
také lidem. Třetí sloka žádá po Duchu Svatém dary, aby věřící předávali 
sílu, kterou od Boha dostali. Text vytvořil jezuitský hudebník P. Eugenio 
Costa.  
Papežská rada pro novou evangelizaci rozeslala žádost o vytvoření melodie 
k roku milosrdenství devadesáti hudebníkům po celém světě. Z 
jednadvaceti došlých návrhů byl vybrán právě ten, jehož autorem je Paul 
Inwood.  
„Text, který jsme dostali, má latinskou antifonu (odpověď) a italské verše s 
latinským refrénem, něco jako litanie,“ vysvětluje skladbu hymnu Inwood. 
„Má hudba je směsí s prvky stylu odpovědí z Taizé a tónu Gelineaua. Tyto 
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verše fungují v jakémkoliv jazyce – já jsem udělal francouzský a italský 
překlad – a úmyslně jsem se rozhodl nechat hudbu velmi jednoduchou, aby 
hymnus mohla případně zpívat i ta nejmenší farnost. Existuje také 
propracovanější hudba: žesťová předehra a mezihry a chorální coda, který 
je obsažený v nahrávce.“ 
Podle P. Costy může ten, kdo přijme slova za svá, vstoupit hlouběji do 
tajemství Božího milosrdenství: „Skladatel i já si přejeme, aby tento 
zpívaný text přispěl k opravdovému prohloubení tématu milosrdenství, 
tématu, které je velmi hluboké a široké a v kterém se papež František 
hluboce nasazuje.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento text, noty i nahrávka na http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-jubilea-milosrdenstvi/ 

Tuto hymnu jsme již zpívali 4. neděli postní. A dle doporučení 
z arcibiskupství a dalších, ji budeme pravidelně zařazovat i nadále při 
mších svatých.  

Za scholu Zuzana Kundrátová 
 
 

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/hymnus-jubilea-milosrdenstvi/
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VZPOMÍNKA NA PANA PROFESORA DR. ING. RUDOLFA HAŠU. DR. H. C. 
V letošním roce si připomeneme 135. výročí od narození našeho 
významného rodáka, občana, lesníka i čestného člena hasičů obce 
Kunovice.  
Při této příležitosti se obec Kunovice a Společnost pro naplnění odkazu 
Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši, rozhodla uspořádat slavnostní Vzpomínkovou 
mši svatou, která se uskuteční 9. dubna 2016 v 15:30 v kapli v Kunovicích. 
Celebruje Mons. Josef Nuzík – generální vikář olomoucké arcidiecéze. 
Hudební doprovod zajistí Soubor trubačů Vojenských lesů a statků ČR, s. p. 
divize Lipník nad Bečvou a Sbor sv. Huberta. U hrobky proběhne 
vzpomínkový akt na pana profesora R. Hašu. Po mši svaté zazní v KD 
mimořádný a nevšední koncert trubačů v obsazení 35 osob pod vedením 
paní ředitelky Základní umělecké školy v Potštátě Jany Kozubíkové a MgA. 
Jana Garlaty (lektor), kteří se soustřeďují na výuku hry na lesnice i borlice. 
Je to mimořádná událost uslyšet i vidět tak velký soubor hudebníků 
z různých oblastí naší vlasti při společném koncertu. Je pěkné, že přijali 
pozvání přijet do naší obce a prožít s námi tuto krásnou událost.  
Pozvání ke slavnosti přijali i hosté z Mendlovy univerzity v Brně, kde pan 
profesor působil, a zástupci Školního lesního podniku Masarykův les 
Křtiny, kterého byl spoluzakladatelem a má zde i pamětní desku na 
lesnickém Slavíně, který jsme shlédli při návštěvě Křtin před 3 lety při 
natáčení dokumentu pro TV NOE o profesoru R. Hašovi. 
V KD bude připravená i pěkná výstavka z lesního prostředí doplněná 
vzpomínkovými fotografiemi z dřívějších oslav i vzpomínek na pana 
profesora. 
Zkrátka bude se na co dívat a prožívat malou vzpomínku na našeho 
rodáka. Vždyť nebýt pana profesora, který se zasloužil o lesy pro naši obec, 
neměla by obec z čeho čerpat a hospodařit. To se prolíná až do 
současnosti a přináší užitek nám všem. Sluší se tedy děkovat za dobré dílo, 
které nás provází a do určité míry i prezentuje v obci i mimo ni (Naučná 
stezka prof. Haše, Lipová alej …, Lesnická a dřevařská fakulta v Brně, Křtiny 
atd.) 

Ivana Skýpalová 
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ODPUSTKY? CO S NIMI? 
Papež František vyhlásil mimořádný Rok Božího milosrdenství. Na mnoha 
místech světa byly otevřeny Svaté brány. Také v olomoucké katedrále sv. 
Václava, v bazilice na Sv. Hostýně a na Velehradě máme Svaté brány naší 
arcidiecéze.  
Mezi věřícími je řada otázek: „Proč Svaté brány? Co získáme tím, když 
Svatou bránou projdeme?“ a podobně. 
 
Každý z nás je hříšník. Děláme hříchy. To je známá věc. Katechismus říká, 
že za každý spáchaný hřích zasluhujeme trest. Za každý spáchaný hřích 
zasluhujeme trest! Jak známo: Hříchy jsou nám odpouštěny ve svaté 
zpovědi. Kdo se vyzpovídá, je bez hříchů. Ale i když jsem byl u zpovědi, 
tresty za hříchy mi zůstávají! A jak se jich můžu zbavit? K tomu slouží 
odpustky. Odpustky slouží ke smazání trestů za hříchy. Toužíme-li po 
dokonalosti, po svatosti, tak přicházíme často ke svaté zpovědi. A nejen to. 
Spolu s tím máme často usilovat o získání odpustků. 
Odpustky může každý získat sám pro sebe anebo pro duše, které se 
nachází v očistci. Nemohu je získat pro pana kostelníka, ani pro pana 
starostu, ani pro pana prezidenta. Pouze pro sebe (budou mi smazány 
tresty za všechny mé hříchy), nebo pro duše v očistci (umožním tím té 
jedné duši přechod z očistce rovnou do nebe). 
Jsou dva druhy odpustků: odpustky částečné a odpustky plnomocné. Když 
získám částečné odpustky, tak se mi umaže část mých trestů. Když získám 
odpustky plnomocné, tak se mi smažou veškeré tresty, které mám. Získat 
plnomocné odpustky je tedy výhodnější. 
 
Jak tedy můžeme získávat odpustky? 
Odpustky získáte pro sebe či pro duše v očistci tak, že splníte přesně dané 
úkoly, určené papežem. Odpustek je schopen získat ten, kdo byl 
pokřtěn, zároveň je ve stavu milosti (tedy bez těžkého hříchu) alespoň na 
konci předepsaných úkonů. K nabytí odpustku je nezbytné: mít alespoň 
obecný úmysl jej získat; vykonat vše, co se požaduje, a to ve stanovené 
době a způsobem určeným podle ustanovení odpustku. Plnomocný 
odpustek lze získat pouze jednou za den. Částečný odpustek je však možno 
získat vícekrát v jednom dni. 
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K získání plnomocného odpustku je nutné – kromě vyloučení sebemenšího 
zalíbení v hříchu, a to ani v lehkém (to můžu vyjádřit vlastními slovy: 
„Pane, chci být Tvým knězem svatým a nechci se už nikdy dopustit 
žádného hříchu! Amen!“); vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán, a 
splnit další tři podmínky: vykonat svatou zpověď, přistoupit ke svatému 
přijímání a pomodlit se na úmysl papeže „Otče náš“ + modlitbu „Zdrávas, 
Maria“. 
Na základě jedné svaté zpovědi lze získat více plnomocných odpustků. To 
znamená, že není třeba chodit ke zpovědi každý den, kdy chcete odpustky 
získat; když si např. dnes zajdete ke svaté zpovědi, můžete takto získávat 
odpustky po dobu 14 dní; přitom platí, že ten, kdo chce získávat odpustky, 
nesmí mít na duši těžký hřích. Na základě jednoho svatého přijímání 
a jedné modlitby na úmysl Sv. otce lze nabýt pouze jednoho plnomocného 
odpustku. 
 
Příklady (z knihy „Enchiridion odpustků“), která o odpustcích pojednává: 
- Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který vykoná návštěvu 
Nejsvětější svátosti a adoruje před ní alespoň půl hodiny. 
- Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který se zbožně pomodlí 
růženec, a to v kostele či v kapli, v rodině, v řeholní komunitě, v asociaci 
věřících a obecně tehdy, když se více věřících shromáždí za nějakým 
čestným účelem  
- Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který při slavení velikonoční 
vigilie nebo o výročním dni svého křtu obnovuje jakoukoli právoplatně 
schválenou formou křestní sliby. (Vidíte, proč je dobré znát datum svého 
křtu?) 
- Uděluje se plnomocný odpustek věřícímu, který přistupuje poprvé ke 
stolu Páně, nebo je zbožně přítomen prvnímu svatému přijímání jiných 
věřících 
- Uděluje se plnomocný odpustek tomu, kdo se účastnil se duchovních 
cvičení (exercicií) o délce alespoň tři dny  
- Dále je získání vázáno na duchovní četbu – z Písma svatého – alespoň půl 
hodiny 
 
Vidíte, že plnomocné odpustky lze získávat prakticky každý den, protože 
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číst Bibli 30 minut – to lze dělat denně. Navštívit kostel a adorovat 
Eucharistii 30 minut – i to lze dělat každý den. Podobně: zajít do kostela a 
pomodlit se tam růženec (např. s věřícími přede mší svatou) – to je možné 
dělat rovněž denně. 
 
Odpustky spojené s projitím Svatou branou 
Odpustky se také vážou na Rok milosrdenství. Kromě již výše uvedeného 
(zpověď, nebýt ve stavu těžkého hříchu ani v hříchu nemít zalíbení, sv. 
přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) musí ten, kdo chce odpustek získat, 
vykonat skutek, na nějž je odpustek vázán: tedy projít Svatou bránou – má 
to být projev mé hluboké touhy po skutečné změně života (odvrácení od 
hříchů); přitom se mám zamyslet nad Božím milosrdenstvím a vyznat víru 
modlitbou Věřím v Boha. Nakonec se musím rozhodnout, komu ony 
plnomocné odpustky věnuji: buď si je mohu nechat pro sebe, nebo je 
mohu věnovat konkrétní duši v očistci. 
Svatými branami je možno procházet každý den (až do neděle 20. 11. 2016 
– v ten den končí Rok Božího milosrdenství). 
Tímto způsobem můžete udělat spoustu dobra… Chtěl bych vás velmi 
povzbudit, abyste se snažili získávat plnomocné odpustky denně! Každý 
den. A především: pro duše v očistci. Občas samozřejmě také pro sebe:o) 
Časté získávání odpustků nás může cele proměnit! 

 
P. Petr Souček, z jeho blogu: https://otecpetr.signaly.cz/, 

 redakčně zkráceno 
 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ 2016 
Milí mladí z naší farnosti,  
dalo by se říci, že počítám měsíce, kdy jsem byla na Světovém setkání 
mládeže v Brazílii. Čas běží a my ho nezastavíme, i když tenkrát, jak se blížil 
čas odjezdu z Brazílie, jsem si to moc přála. Už tomu budou 3 roky. Snad si 
možná vzpomenete, jak se mi tenkrát splnil sen a Boží řízení dopomohlo 
k tomu, abych tam byla i já. Psala jsem Vám o tom v Ovečkách.  V Brazílii 
jsem navázala nová, trvalá přátelství, setkala jsem se s milióny lidí, všichni 
na sebe byli moc milí, prožila jsem velká dobrodružství, zažívala jsem něco 
neopakovatelného, prohloubila jsem svou víru, setkala jsem se s papežem 
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Františkem. Je to málo??? NE! Vůbec ne, byl to obrovský dar, na který 
nikdy nezapomenu. Možná si říkáte, proč to tady píšu. Chci vyzvat naše 
mladé z farnosti. Milí mladí, pokud chcete zažít také něco z toho, co jsem 
psala v předchozích řádcích, neváhejte. Nabízí se možnost jet do Krakova 
na XXXI. Světové setkání mládeže. Polsko je velmi blízko a taková 
příležitost se může opakovat opět až za několik desítek let. Proto milí 
mladí, neváhejte. Pokud byste chtěli vědět více informací, jsem Vám plně 
k dispozici, stačí se na mne obrátit. Máte-li možnost si vše vyhledat na 
internetu, na adrese https://krakov2016.signaly.cz/ naleznete všechny 
potřebné a důležité informace a také přihlášku. Jen stručně Vám chci 
napsat několik informací. Setkání, předprogram s pobytem v polských 
diecézích začíná 20. – 25. 7. 2016. Hlavní program Světových dnů mládeže 
v Krakově probíhá v termínech 25. – 31. 7. 2016. Ceny za účast najdete na 
výše uvedené internetové stránce.  
Papež František si přeje, aby nás Božích oveček tam bylo co nejvíc. Dodnes 
mi v uších znějí jeho slova, která nám říkal v Brazílii na Copacabaně. „Drazí 
mladí, Ježíš Kristus s vámi počítá. Církev s vámi počítá. Papež s vámi 
počítá. A Maria, Ježíšova matka i naše matka vás neustále provází svou 
něhou. Jděte a získejte za učedníky všechny národy. Amen."  Byl to i 
záměr papeže Jana Pavla II., který dal základ těmto Světovým dnům, aby 
se mladí lidé mohli scházet a šířit evangelium. Šiřme ho i my a pojeďme na 
tyto Světové dny mládeže do Krakova. Já už jsem se rozhodla !!! 

Zdenka Černochová, ml. 
 

DOMOV PRO SENIORY PANNY MARIE KRÁLOVNY V CHORYNI 
Poslání 
Posláním domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni je zajištění 
pobytové služby sociální a duchovní péče pro osoby, které nejsou 
vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu a sociální situaci, a 
to zejména z důvodu vysokého věku, schopni žít ve své vlastní domácnosti 
a  potřebují  celodenní podporu a pomoc druhé osoby. 
Cílová skupina 
Služby domova pro seniory jsou určeny mladším seniorům - ženám ve 
věku 55 - 80 let a starším seniorům - ženám ve věku nad 80 let, se ztrátou 
soběstačnosti a samostatnosti. 

https://krakov2016.signaly.cz/
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Domov pro seniory v Choryni je křesťanské zařízení rodinného typu, naše 
kapacita je 25 klientek, kterým kromě obvyklé dopomoci a péče nabízíme 
také duchovní služby, které poskytuje P. Pavel Jombík. V naší práci 
upřednostňujeme lidský osobní přístup a aktivity přizpůsobujeme tomu, 
čím žily naše obyvatelky po celý svůj život. Máme k dispozici velkou 
zahradu, kde nám babičky pomáhají zpracovávat její bohatou úrodu, sušit 
bylinky, péct pečivo atd. Většinou si při této činnosti zazpíváme oblíbené 
lidové písně. Ty šikovnější se starají o dvě kapličky v našem areálu – Panny 
Marie Lurdské a Hostýnské, které jsou obrovskou motivací k procházkám 
pro méně zdatné seniorky. Ty na vozíčku navštěvují kapličky v doprovodu 
ošetřovatelek, dobrovolníků, nebo rodiny. 
Do pomocných profesí jako je úklid, prádelna, práce v zahradě a chov 
zvířat jsme zapojili jinak nezaměstnatelné občany, kteří u nás získávají 
pracovní návyky. 
Domov pro seniory v Choryni pořádal o vánocích tradiční benefiční akci, 
tentokrát loutkové divadlo, které uvedl místní chrámový sbor. Toto je jen 
jedna z mnoha aktivit, kterým se mohou obyvatelky domova věnovat. 
Pravidelně pořádáme benefiční akce, protože zákon o sociálních službách 
předpokládá, že část nákladů na provoz domova si obstaráme sami, část 
financují obce a větší část rozpočtu nám hradí kraj a stát.  
Touto cestou bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Kunovice za 
sponzorský dar v hodnotě 8 000 Kč. Z farností Kunovice a Loučka máme 5 
obyvatelek, to je 1/5 z celkového počtu. 
Pokud by někdo chtěl našemu domovu přispět, i nepatrnou pomocí, byli 
bychom rádi. Např. cena polohovací postele s antidekubitní matrací se 
pohybuje okolo 35 000 Kč. Č.Ú. 230426576/0300. 
Uvítáme práci dobrovolníků, kteří by byli ochotní si s našimi seniorkami 
třeba jen popovídat. 

 
Marie Sedlářová (Soc. pracovnice)  

Ing. Hedvika Šimíčková (Vedoucí domova) 
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VELKÁ POCHVALA  
Nejspíš nepatřím k těm nejpovolanějším, kteří by mohli nějak hodnotit či 
udělovat pochvaly. Ale i přesto se o to pokusím. 
Rozhodla jsem se prostřednictvím Oveček veřejně ocenit a pochválit 
činnost našich animátorek Máji Hruškové a Míši Klečkové. Je skvělé, 
jakým způsobem se věnují dětem a mládeži v naší farnosti, ať už je to 
vedení Klubka, páteční dětské mše, křížové cesty a další aktivity pro děti 
během roku (výlety). Chci také zdůraznit postní aktivitu, kterou pro děti 
tento rok připravily, a která se setkala s velkým ohlasem. Takže ještě 
jednou, děvčata, díky! Přeju Vám, ať ve své akčnosti co nejdéle vytrváte. 
Všechny farníky zároveň prosím, aby všechny děti a mládež v těchto a 
dalších podobných aktivitách co nejvíce podpořili a mysleli na ně 
v modlitbě. Je velmi důležité si uvědomit, že právě děti jsou základem a 
představují budoucnost farních rodin. 
A neodpustím si ještě jednu pochvalu a ta je pro otce Jana za jeho 
„kolečko“ s dětmi při modlitbě Otče náš. Myslím, že je velmi důležité děti 
co nejvíce zapojovat do dění při mši podobnými způsoby, jako je právě 
tento.  

Vlaďka Kuchaříková 
 

POZDRAV Z VŠECHOVICKÉ FARNOSTI 
      Milí farníci, přijměte srdečný pozdrav od farníků ze Všechovic. Jak jistě 
víte, dlouhá léta v naší farnosti působil P. Vincenc Šalša. Mnozí z Vás si na 
něj vzpomenete v souvislosti například, kdy Vám křtil vaše děti, vnoučata 
nebo Vás oddával. Možná jste s ním prožili krásnou mši svatou, na kterou 
dodnes vzpomínáte. I my na něj vzpomínáme. V květnu si slavnostní mši 
svatou připomeneme 100. výročí od jeho narození. Jeho vzpomínce 
chceme věnovat i páteční večer, kdy si promítneme film o P. Šalšovi – jeho 
pohřeb a připravíme galerii fotografií. Tímto vás prosíme a vyzýváme ty, 
kteří mají doma nějaké fotografie s otcem Šalšou, zda by nám je mohli 
zapůjčit. Fotografie podepsané přineste paní Zdence Černochové 
z Kunovic nebo paní Janě Koukalové, Všechovice, tel. 725 284 523. 
Fotografie Vám vrátíme v pořádku, nepoškozené. Mnohokrát Vám za vaši 
pomoc a vstřícnost děkujeme. 
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Zároveň Vás srdečně zveme na tyto akce. 
       Vzpomínková mše svatá se uskuteční v neděli 15. 5. 2016 v kostele 
       Nejsvětější Trojice ve Všechovicích. 
       Promítání filmu bude v pátek 13. 5. 2016 na faře ve Všechovicích. 
Přeji Vám radostné a požehnané velikonoční svátky, radost ze vzkříšeného 
Krista. 

                   Za farníky ze Všechovic Jana Koukalová 
 

 
α α α α α   RUBRIKA LITURGIKA   Ω Ω Ω Ω Ω 

 
      Svátost biřmování (confirmatio) 

 Nezrušitelné duchovní znamení. 

 Biřmování je svátostí, která spolu se křtem a eucharistií tvoří souhrn 
svátostí „uvedení do křesťanského života“. Je potřebná k dovršení křestní 
milosti. Spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto 
jsou věřící ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako 
opravdoví Kristovi svědkové. (KKC 1285) 

 Pomazání posvátným křižmem je znamením zasvěcení. Biřmovaní se 
mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti Ducha svatého, 
jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život šíří líbeznou vůni 
Kristovu. (KKC 1294) 

 Při vkládání rukou biskup vyslovuje: „Přijmi pečeť darů Ducha svatého“. To 
znamená, že patříme Kristu, jsme navždy k jeho službám, ale je také 
příslibem božské ochrany ve velké eschatologické zkoušce (posledním 
soudu). (KKC 1296, 1300) 

 V důsledku biřmování dochází ke vzrůstu a prohloubení křestní milosti: 
hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, pevněji nás spojuje s 
Kristem a s církví rozmnožuje v nás dary Ducha svatého, poskytuje nám 
zvláštní sílu Ducha svatého ke svědectví a službě.  (KKC 1303) 

 Může a má přijmout každý pokřtěný. Věřící jsou povinni přijmout tuto 
svátost ve vhodnou dobu. („Tělesný věk nepodmiňuje duši.“ Tomáš 
Akvinský, Summa theologiae, III, 72, 8, ad 2.) 
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 Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana 
k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým, 
s jeho působením, s jeho dary a pobídkami, aby mohl lépe převzít 
apoštolskou odpovědnost křesťanského života. Má také probudit smysl 
pro příslušnost k církvi Ježíše Krista, a to jak k všeobecné církvi, tak i 
k farnímu společenství. (KKC 1309) 

 "Kánon 892 Kodexu kanonického (církevního) práva uvádí: "Biřmovanec 
má mít kmotra, pokud je to možné". Znamená to tedy, že kmotr při 
biřmovaní (ani při křtu - kán. 872 CIC) není povinný. "Nicméně pokud 
biřmovanec chce podle víry žít poctivě, určitě přijdou chvíle, kdy nebude 
vědět, kam dál pokračovat a bude mít chuť všeho nechat. Příklad člověka, 
který už si nějaké pády prožil, a víra mu pomohla, mu může pomoci. 
Pokud se navíc takový člověk modlí… a ještě za mě co víc si v průšvihu 
přát. Dobrý kmotr může ukázat, co víra dává, čím náš život obohacuje. 
(http://www.vira.cz/otazky/Nutna-pritomnost-birmovaciho-kmotra.html) 

 Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom 
byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli 
zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to 
znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To 
všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně. 
(Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyšehrad, Praha 
1997, 109)   

 Řádným udělovatelem biřmování je biskup; platně uděluje tuto svátost 
také kněz, který obdržel pověření biřmovat buď od obecného práva, 
nebo mu bylo zvlášť uděleno příslušným představeným. (CCI 882) 
 
CCI – Kodex kanonického práva (pro české vydání Zvon, české katolické 
nakladatelství, spol. s.r.o Praha, 1993) 
KKC – Katechismus katolické církve (české vydání Karmelitánské 
nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří 2002) 

Zpracovala Zuzana Kundrátová 
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KLUB PŘÁTEL RADIA PROGLAS (KLUB@PROGLAS.CZ) 
POZDRAV Z RADIA PROGLAS 

„Největší výzvou dneška je přemáhat lhostejnost, a tak společně zjednávat 
pokoj, dobro, o které máme stále usilovat." (papež František 11. 1. 2016) 
Milí přátelé radia Proglas, 
posíláme Vám i Vašim blízkým pěkné pozdravení v novém roce 2016 a 
zároveň přikládáme magazín Radia Proglas Vlnění 2016. Krásný dvacátý 
rok vysílání je za námi. Co jsme nachystali letos? 

 V sobotu 28. května proběhne v polském Krakově Národní pouť ve 
Svatém roce milosrdenství. Tato pouť bude spojena i s Poutí křesťanských 
médií (takže pouť na Svatém Hostýně letos nebude, opravte si ve stolním 
proglasovém kalendáři). Mše svatá v bazilice Božího milosrdenství začíná v 
10.30 hod. (více na pout2016.proglas.cz). Přijeďte i s rodinami podívat se 
na místo červencového setkání mládeže s papežem Františkem. 

 V červnu také vyjde další Zpravodaj Proglasu č. 55. Více na 
www.proglas.cz. 
Děkujeme za šíření informací o vysílání Proglasu i o Klubu přátel Radia 
Proglas. Přejeme i vyprošujeme Vám i Vašim blízkým požehnané dny, 
pokoj a radost z Boží přítomnosti. 

Mons. Martin Holík a spolupracovníci. 
 

DOPLNĚK KE ZPRÁVÁM Z PROGLASU 
Magazín Vlnění 2016 je umístěn v kostele v Loučce u bočního vchodu na 
klekátku. Rozeberte si jej prosím. Pokud by se na zájemce nedostalo, může 
se obrátit na Kapra farnosti Marii Pšenicovou. Je mi trošku líto, že 
v pokladničce na Radio Proglas za poslední 2 měsíce nejsou žádné finanční 
příspěvky. Jistě víte, že Proglas vysílá 24 hodin denně bez reklam. Převládá 
vysílání s duchovní tématikou a je závislé na našich příspěvcích. Prosím 
Vás, pokud Vám vysílání není lhostejné, přispějte do pokladničky Proglasu, 
nebo se můžete přihlásit za členy a přispívat pravidelně. Děkuji srdečně 
Všem za podporu vysílání a přeji příjemný poslech u Radia Proglas. 
V příloze je přiložen podrobný program Národní pouti do Krakova a 
intence do Klubu přátel Proglasu. 

Zdenka Černochová st. 
 

http://www.proglas.cz/detail-clanku/narodni-pout-do-krakova.html
http://www.proglas.cz/
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        - - - - - - - - - JEDNOTA OREL KUNOVICE - - - - - - - - - - - -  
Vzpomínka na adventní koncert v kapli v Kunovicích 
Tento koncert se uskutečnil v neděli  20. prosince 2015 a to již po třinácté. 
Jako každý rok jsem se na toto vystoupení moc těšila, i když to bylo těsně 
před Vánocemi. Vůbec to nebylo špatné vymanit se z toho předvánočního 
shonu a zaposlouchat se do tónů vážné hudby. 
Pěknou vánoční atmosféru navodila paní MUDr. Jana  Sehnalová verši K. J. 
Erbena „Hoj ty štědrý večere“, přivítala účinkující, domácí i přespolní 
posluchače a poté se slova ujal pan učitel Mgr. Miloslav Bubeníček. 
Představil nám své žáky od těch nejmenších až po studenty konzervatoře 
v Kroměříži. Samozřejmě se všichni snažili a bylo to moc pěkné. 
Následovalo krásné vystoupení farní Scholy Dobrého Pastýře pod vedením 
Zuzky Kundrátové. 
Po skončení koncertu nás před kaplí čekalo pohoštění v podobě slaných i 
sladkých dobrot a také horký svařák.  Chtěla bych popřát všem, kteří 
takové akce zajišťují, pevné zdraví, spokojenost a hojnost Božího 
požehnání. 

                                               Vaše věrná posluchačka Růžena Korečková 
 
Poděkování 
Tímto srdečně děkujeme všem účinkujícím, dále těm, kteří  pomohli 
s upečením a připravením dobrůtek a uvařením svařáku a také všem 
posluchačům. Rovněž děkujeme  Obecnímu úřadu Kunovice  za poskytnutý 
finanční příspěvek, kterým jsme přispěli na občerstvení studentů. 
 
Plánované akce: 
Turnaj v bowlingu                                
Veřovická desítka   
Jarní  cyklo /turistický/ výlet                                                                                                                                        
Pouť na Radhošť                                                                                                                                                       
Bližší informace budou na nástěnce.                                      
 
Přejeme všem krásné Velikonoce! 

                                                                                                Anna Hrušková 
 



~ 18 ~ 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HUSTOPEČÍCH 
V sobotu 12. března 2016 se uskutečnilo děkanátní setkání mládeže 
v Hustopečích nad Bečvou. Spojily se dva děkanáty – Val. Meziříčí a 
Hranice na Moravě a připravily setkání pro mladé z těchto děkanátů. 
Mottem setkání bylo: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství“. Program byl velmi obohacující. Dopoledne po registraci 
účastníků, kterých bylo asi přibližně 150, se uskutečnil blok přednášek. Ve 
13:00 proběhla katecheze vzácného hosta P. Jana Balíka ze Sekce pro 
mládež ČBK  v Praze. Po katechezi následoval odpolední blok přednášek a 
workshopů. Vše vyvrcholilo slavnostní mší svatou v 16:15, kterou právě 
celebroval P. Balík.  V kázání se zamýšlel nad mottem setkání. Vysvětlil, že 
blahoslavenství je skutek, který má být darem. A také, že papež František 
říká, že od Pána nemáme čekat, že nám dá nějaký dar a naše přání splní, 
Pán naše skutky naplňuje. Naplňuje naše tužby a všechno, po čem 
toužíme, vidí. Den byl krásný, snad možná malá škoda, že počasí nebylo 
tak vlídné, třeba by nás tam bylo víc. 

Zdenka Černochová ml. 
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☼    ☼    ☼    ☼     AKTUÁLNÍ INFORMACE    ☼    ☼    ☼    ☼ 
     

JARO  2016 
Rozpis mší a zpovědí na Velikonoce: 
Zelený čtvrtek   24.3. 16:00 
Velký pátek  25.3. 16:00 
Bílá sobota  26.3. 18:00  
Velikonoční neděle 27.3.  08:00 
Velikonoční pondělí 28.3. 08:00 
 
Bílá sobota – hlídání Božího hrobu, možnost celodenní adorace 
Velikonoční neděle – možnost přinést pokrmy na posvěcení 
 
Zpovídání:  Po 21.3. 16:00 – 17:00  Kunovice 
  St 23.3.  15:00 - 16:00  Loučka 

 
9. 4.  – Pouť děkanátu Valašské Meziříčí za nová kněžská a řeholní povolání 
a za obnovu rodin na Velehradě. Farnost Kelč pořádá zájezd, na který se 
můžete přihlásit, cena 200 Kč. 
17.4. Neděle Dobrého Pastýře – pouť Loučka 
14.5. Farní pouť k Božímu milosrdenství do Krakova 
15.5.  Mezinárodní den rodiny 
22.5. První svaté přijímání ve farnosti 
29.5. Slavnost Božího Těla  
  5.6. Pouť v Kunovicích – Nejsvětější Srdce Ježíšovo  
10. 6. Noc kostelů 

 
Pozvání na koncert 

Manželé Roman a Tereza Válkovi a jejich soubor Czech Ensemble 
Baroque Vás zvou v úterý 22. 3. v 19:30 hod na koncert VELIKONOČNÍ 
ORATORIUM – snímání z kříže z díla holešovského rodáka Františka 
Xavera Rychtra. Dílo zazní v novodobé premiéře ve Velkém sále 
Holešovského zámku.  
Dílo pojednává o snímání Ježíše Krista z kříže v předvečer Zmrtvýchvstání 
Krista. V díle vystupují postavy Marie Magdalská, učedníci Jan, Nikodém, 
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Šimon Kirenejský. V programu vystoupí mezinárodní sólisté z Německa, 
Polska a České republiky. Diriguje Roman Válek. Součástí pozvánky je i 
prohlídka zámku a galerie. 
Na tento koncert je možné jet společně autobusem, cena včetně 
vstupenky a zajištěné prohlídky Holešovského zámku je 150,- Kč 
Zájemci se mohou hlásit: v Loučce u paní Jarky Čajanové, v Kunovicích u 
paní Ivy Skýpalové, v Kelči na farním úřadě a to do 15. března. 
Odjezd autobusu: Kelč 16:15 hod od kostela 
                                  Loučka 16:30 hod z křižovatky u školy 
                                  Kunovice 16:45 hod od obecního úřadu 
Podrobnější informace na Obecním úřadě v Loučce nebo u p. Skýpalové. 
Těšíme se na Vás, že s námi radostně prožijete začátek svatého týdne a 
nejvýznamnější křesťanské svátky – Vzkříšení Ježíše Krista.  

Tereza a Roman Válkovi 
 

POUTNÍ ZÁJEZD DO KRAKOVA 
Farnost Loučka pořádá k příležitosti mezinárodního Dne rodin poutní 

zájezd do Areálu Božího milosrdenství v polském Krakově. 
Zájezd se uskuteční v sobotu 14. května 2016. 

Cena zájezdu je 450 Kč při dřívějším přihlášení, poté 500 Kč.  
Děti a studenti mají zájezd zdarma! 

Přihlašovat se můžete u pana Luďka Housírka na faře v Loučce.  
 

Podrobné informace k zájezdu budou včas zveřejněny. 
Předběžný program: 6:00 odjezd, 11:00 mše sv., prohlídka areálu, volný 
program (oběd z vlastních zásob), 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, 

odjezd.  
Bližší informace na tel: 737 025 221 (o. Jan) 
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … 

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře - březen 2016/1.číslo (Ovečky_2016_1) 
Vydává: Římskokatolická farnost Loučka u Valašského Meziříčí 

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 naši emailovou adresu.  
Redakce: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Bc. Zdenka Černochová 

Korektura: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Bc. Zdenka Černochová 
Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Ivana Skýpalová, Zuzana Kundrátová, Alena Hrušková, 

Růženka Ševelová, Jana Koukalová, Anna Hrušková, Bc. Zdenka Černochová, Zdenka Černochová, 
Bc. Lenka Martinátová, Jana Koukalová, Alena Velíšková, Růžena Korečková, Vlaďka Kuchaříková 
Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu Hašovi za to, že již šestým 

rokem poskytují prostor OÚ pro tisk Oveček. Srdečné Pánbůh zaplať! 
www.loucka.farnost.cz 

♥  ♥  ♥  farnostloucka@seznam.cz  ♥  ♥  ♥ 

mailto:farnostloucka@seznam.cz

