
 

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ročník        3 /2018, 1. číslo            občasník farnosti Loučka 
 

SLOVO OTCE JANA 
Milí farníci, popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, kdy 

více než jindy přemýšlíme o zříkání, sebezáporu, oběti a smyslu utrpení… 
Někteří z nás dokonce nezůstanou jen u přemýšlení a uvedou nějakou tu 
myšlenku i ve skutek. Já teď přemýšlím víc i o smrti, protože právě na 
začátku postní doby mi zemřel jeden moc dobrý přítel na rakovinu 
žaludku. Měl 38 let, dobrou manželku, před půlrokem se jim narodilo třetí 
dítě a zrovna mají rozestavěný dům, ve kterém už bydlí a splácí hypotéku… 
Je to hodně věřící rodinka a všechno teď berou moc statečně. Malé 
holčičky utěšují maminku- vdovu aby neplakala, „vždyť tatínek je už jistě 
v nebi“, jedna holčička zaspává s tatínkovou fotkou, druhá s jeho 
svetrem… a já se ptám sám sebe: „Co bychom dělali bez víry?“  

V tomto smutném příběhu se přesto někdy objeví nějaký ten 
plamínek dobra a světla – třeba na pohřbu se pro tuto rodinku udělala 
sbírka a nedávno mi tato maminka volala, že díky té sbírce bude moct být 
se svými dětma celou mateřskou bez nutnosti jít do práce…  Vím, že je to 
malá náplast na velkou ztrátu otce a manžela ale přesto – je moc potřebné 
naučit se vidět tato světýlka v našem životě – a někdy i v té naší křížové 
cestě… a já jsem se rozhodl hledat podobná světýlka, mluvit o nich 
a někdy je i vytvářet… přeju vám ze srdce požehnaný půst a radostné 
velikonoce.  

o. Jan 
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE 

Vážení čtenáři, 
Vítáme vás u nového čísla Oveček. 

Věříme, že v tomto vydání najdete informace, 
které Vás zaujmou, potěší a inspirují. Přejeme 
Vám dobře prožitý zbytek postní doby a 
radostné Velikonoce! 
 

Redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře 
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SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH RODIN 
Milí farníci,  
sv. otec Jan Pavel II. jednou řekl: „Budoucnost církve je v malých 

společenstvích, kde se lidé sdílí se svou vírou v prostředí přijetí, přátelství 
a porozumění.“ Já jsem nad touto větou hodně přemýšlel a vnímám to 
podobně… Na mši sice vytvoříme každou neděli pěkné společenství, ale 
jaksi mi jako knězi někdy chybí zpětná vazba a blízkost od Vás - farníků. 
Proto jsem hledal (a stále hledám) nějaký způsob, jak tuto zpětnou vazbu a 
blízkost farníků s knězem uskutečnit a hlavně prožívat… V naší farnosti už 
máme nějaká společenství, za což jsem moc věčný. Zpočátku jsem chtěl 
vytvořit společenství pro střední generaci, ale jaksi jsem nenašel dost 
ochotných (a možná i odvážných) lidí… A tak jsem se rozhodl vytvořit 
společenství těch, kteří se nebojí a kterým to taky chybí – společenství 
mladých rodin.  

Chtěl bych pozvat Vás - mladé rodiny s dětmi - do tohoto 
společenství, které jsme společně vytvořili od nového roku 2018. Toto 
společenství se snaží setkávat jednou měsíčně – zatím v Choryni v klášteře 
- vždy v poslední neděli v měsíci od 15:00 hod. Snad se časem budeme 
setkávat i po rodinách. Je to způsob trávení času a budování osobního 
kontaktu mezi věřícími navzájem a společně s knězem. Na programu je 
modlitba, čtení životopisu nějakého svatého, nějaké téma a pak volná 
diskuse. Je nás zatím 7 rodin a je to moc fajn. Možní zájemci ať se přihlásí 
u mě. Těším se na vzájemné setkávání, poznávání a sdílení ve víře. 

o. Jan 
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VÁNOČNÍ TURNÉ SBORU SV. HUBERTA 
Podle liturgického kalendáře začal církevní rok 2018 první neděli adventní. 
Nestává se často, že Štědrý den připadl současně na 4. neděli adventní, 
mnozí se tomu divili, další to možná zažili poprvé a obchodníci nevěděli, 
jak by nás do svých obchodů zlákali. Přesto nás, sboristy, tato zvláštnost 
nezaskočila. Adventní čas jsme začali v Zámrskách v kapli Sv. Václava 
adventním koncertem. Tradicí se také stalo vystupování při pásmu Živého 
Betlému v Loučce. Kde někteří sboristé tento vánoční děj zpestřili svým 
zpěvem a jiní zase zapojili svůj herecký um. 
Ve vánočním čase jsme opět navštívili naše babičky a dědečky v Domově 
pro seniory v Radkově Lhotě. Zde jsme byli přijati personálem i klienty 
tohoto zařízení s úsměvem na tvářích a rozjařenýma očima. Jejich výrazy 
v tvářích a stisky upracovaných rukou byla naše největší odměna. Vždyť 
rozdávat radost a úsměv druhým je největším štěstím v dnešní uspěchané 
době.  
S vánočními písněmi jsme také pohladili srdce i duši babiček v Choryni.  
V Domově pro seniory Panny Marie Královny, jak mnozí ví, prožívají 
podzim života naše farnice z Loučky a Kunovic. Paní Hanáková, 
Minarčíková, Nováková, Gábová, Hubáčková. Zde jsme byli přijati s velkou 
radostí, protože jsme přinesli nejen písně, ale kousek domoviny 
a vzpomínky z vesnic, ve kterých prožily velkou část svého života. Mnohým 
již zdraví neslouží tak, jak by si představovaly, ale přesto úsměvy v tvářích 
jim neschází.  
Dobu vánoční jsme ukončili mší svatou a koncertem v Horním Újezdě.  
Rozdávat radost v dnešní době není tak samozřejmé. Moc se to nenosí, jak 
mnozí tvrdí. Mnohdy se člověk setká i s posměchem, že je to staromódní. 
Když se podaří a semínko radosti padne na úrodnou půdu, má z toho 
člověk dobrý pocit. Přeji všem, aby měli to štěstí a těmito semínky radosti, 
lásky a porozuměním byli obdarováni co nejčastěji.  

 „Ti, kdož vnášejí radost jako sluneční paprsky do životů jiných,  
se v jejich odrazu sami zahřejí.“ 

I.Skýpalová 
za Sbor sv. Huberta 
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PŘEHLED VÝBĚRU A PLATEB ZA AUTOBUS NA MŠE DO LOUČKY  
ZA ROK 2017 

výběr  platba 
Leden  1 891  5 000 
Únor  2 016  3 000 
Březen  1 996  4 000 
Duben  2 491  3 039 
Květen  1 891  2 450 
Červen  1 355  2 009 
Červenec 2 297  3 717 
Srpen  1 630  2 614 
Září  2 210  3 061 
Říjen  2 491  2 636 
Listopad 1 942  2 654 
Prosinec 2 315  2 253 

celkem             24 525    36 433 
 
Finanční rozdíl mezi výběrem a platbami byl pokrytý penězi vybranými 
v kapli v Kunovicích. 

Ludmila Vlasáková 
 
 

POSTŘEHY Z XIV. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 20. ledna 2018 
V HOSTINCI NA ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH 

Před plesem byla sloužena v kapli mše svatá s nedělní platností, sloužil ji P. 
Jan Rimbala.  
Celý ples byl laděn do bílé a červené barvy. Na čelní straně pódia byl 
sjednocující nápis – „Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha 
svatého“ Řím 5,5. Úvodní slovo plesu a požehnání udělil otec Jan. Začátek 
plesu byl zahájen zajímavým vystoupením Občanského sdružení Šimon ze 
Všechovic, který později vystoupil ještě jednou a pobavil nás skladbou 
Včelí medvídci. Půlnoční překvapení připravili mladí z naší farnosti a 
blízkého okolí.  
Celým večerem nás provázela dechová hudba Kiks Brass z Bystřice pod 
Hostýnem.  Hráli dobře a vytvořili krásnou atmosféru plesové pohody. 
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Nástěnku z akcí během roku připravila děvčata ze schóly. Výzdobu 
zajišťovala Zuzana Kundrátová spolu s ostatními mladými z farnosti .  
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.  
Bar nesl název Nebeský a mimo jiné se u baru prodávaly jednohubky, 
bufet a výborné řízky. Obsluhu v baru zajišťoval kolektiv mladých 
a ochotné seniorky. 
Výtěžek plesu dosahoval částky 20 000,- Kč a bude použit na potřeby 
farnosti Loučka.   
Moc Všem děkujeme, 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. Děkujeme farníkům, 
sponzorům, účinkujícím i Boží Pomoci a požehnání, které nás provázelo 
po celou dobu příprav i během plesu. V srdci si uchováváme vzpomínky 
na krásné prožité chvíle plesového veselí.  

                   Jarmila Čajanová a Zdenka Černochová st. 
 

 
OSOBNOSTI NAŠÍ FARNOSTI 

Významných osobnosti v naší farnosti či obcích se najde více, 
ať současných nebo ty, které známe již z vyprávění našich předků.  
Já bych se nyní ráda malinko zmínila o našich patronech koncertu pro náš 
kostel Dobrého Pastýře v Loučce. Myslím si, že jejich jména jsou nám 
známa. Manželé Tereza a Roman Válkovi bydlí téměř na samotě u lesa 
v malé útulné chaloupce na Lázech. Obklopeni svými pejsky a kočičkami. 
Kdo vlastně tito dva nenápadní lidé jsou?  
 

Paní Terezku, jak jí mnozí říkáme a oslovujeme, známe z našeho kostela. 
Zde se s ní setkáváme na mši svaté, při čtení Božího slova. Tato nenápadná 
žena pochází z Třebíče, vystudovala Brněnskou konzervatoř, pokračovala 
ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně a ve studiu 
dirigování sboru na Karlově Univerzitě v Praze. Poté vystudovala také 
sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské Univerzity, je absolventkou řady 
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kurzů interpretace staré hudby. Jako členka a sólistka mnoha vokálních 
těles zpívala na koncertech a soutěžích po celé Evropě. Od roku 2007 je 
hlavním sbormistrem souboru Czech Ensemble Baroque, pod jehož 
hlavičkou založila vokální kvintet specializující se na vrcholovou vokální 
polyfonii a madrigalovou tvorbu 17. století. Členové tohoto souboru 
pravidelně vystupují na našem koncertě v Loučce. Jako sbormistr 
nastudovala celou řadu renesančních, barokních a klasicistních vokálně – 
instrumentálních děl. Od roku 2008 je lektorkou sborové třídy na Letní 
škole barokní hudby. Koncerty Letní barokní hudby můžeme navštívit 
v měsíci srpnu a to v Holešovském zámku, na Svatém Hostýně a také nám 
nejblíže v kostele Sv. Petra a Pavla v Kelči. V roce 2018 vystoupí společně 
se špičkovým berlínským orchestrem Akademie für Alte Musik. Co dělá, 
když zrovna nezkouší a nekoncertuje? Svůj volný čas, kterého je moc málo 
věnuje rodině, domácnosti, knize, procházkám v přírodě. Ráda se zapojí do 
dění obce na Lázech či v Loučce. Je členkou naší farní rady. Mít mezi námi 
takovouto osobnost je čest. 
 

Pan Roman Válek, nenápadný, kudrnatý muž, který se narodil ve Zlíně, má 
své kořeny zde. Talent a vztah k hudbě zdědil po svém otci. Úspěšný 
dirigent, který se specializuje na velké vokálně instrumentální tituly. Je 
zakladatelem a šéfdirigentem tělesa Czech Ensemble Baroque. O velké šíři 
repertoáru Romana Válka svědčí i spolupráce s dalšími významnými 
soudobými tělesy – Orchestry: Pražská komorní filharmonie, Filharmonie 
Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Komorní orchestr FOK, Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín a další. Operní domy: Opera Národního divadla 
v Praze, Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava aj. Jako sbormistr 
spolupracoval s významnými dirigenty. Je zván na významné hudební 
festivaly: Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Janáčkův Máj, NDR Musik 
festival Hamburg (D), WDR Musik festival (D), Festival Radovljica (SLO), 
Muzyka w starym Krakowie (PL). Je šéf dirigentem hudebního festivalu ve 
Znojmě, Třebíči a zakladatelem Letní školy barokní hudby. Mohla bych 
jmenovat další a další jeho úspěchy v jeho povolání. Získal i řadu ocenění 
např. Cenu A. Radoka za realizaci melodramu Z. Fibicha Smrt Hippodamie, 
Cena časopisu Diapason za nahrávku madrigalů B. Martinů.  
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Toto je jen střípek o jeho umění. Od Pána Boha dostal do vínku velkou 
hřivnu – talent a lásku k hudbě. Tu se snaží rozdávat nám všem. Je jen na 
nás, zda umíme naslouchat a přijímat, když máme možnost zúčastnit se 
koncertu. Hudba obohacuje duši, pohladí ji. Oslavuje přírodu, krásu kolem 
nás, ale také Pána Boha. Je jen škoda, že jsme na koncerty zváni 
a nevyužijeme této nabídky.  
Co ještě dodat k panu Válkovi, má rád staré věci, tradice, přírodu. Je 
dobrým znalcem valašské slivovice a moravského vína. Rovněž se zapojuje 
do společenských akcí v obci – je jedním z hlavních pořadatelů koštu 
slivovice na Lázech.  
     Když tyto dva lidi potkáte, vůbec by vás nenapadlo, co se v jejich nitru 
skrývá a co všechno již dokázali. Patří jim dík za jakoukoliv pomoc, práci 
pro farnost, obec i společnost. 

I. Skýpalová 
 
 

INFORMACE Z RADIA PROGLAS A TELEVIZE NOE 
 
Radio Proglas 
Možná jste si někteří již všimli, že byl vydán nový Zpravodaj Vlnění pro rok 
2018 z radia Proglas. Jsou zde zajímavé informace o dění v rádiu 
v uplynulém období a vize pro letošní kalendářní rok. Zpravodaj Vlnění 
2018 si můžete vyzvednout na klekátku u bočního vchodu ve farním 
kostele v Loučce. Z pokladničky pro rádio Proglas byla v listopadu 2017 
odeslaná částka 1 340Kč. V letošním roce v březnu se vybrala a nasbírala 
částka 530Kč. Všem dárcům i přispěvovatelům upřímné poděkování. 
Pracovníci Proglasu se s Vámi těší na setkání na některé z připravovaných 
poutí nebo při poslechu rádia s rybičkou ve znaku.   
 
Televize Noe 
Televize Noe má rovněž nový zpravodaj Televize Noe - jaro 2018. Členové 
klubu z televize Noe jej obdrželi poštou v minulých dnech. Chci upozornit 
na zajímavá vysílání v době velikonoční. 
1.)Krásný filmový příběh obětované lásky mladičké dívky Aničky Zelíkové 
s názvem „S nikým bych neměnila“. 
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2.) Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho 
Ježíše Krista. Je to záznam slavné pašijové hry, které nastudovali studenti 
brněnské JAMU. 
3.) Film s názvem „Psi Páně aneb Sněz ten film“. Je o řeholních bratrech 
Dominikánech. O historii řádu bratří kazatelů, jejich životě, aby ukázali 
lidem co všechno život i společenství v řádu obnáší v dnešním světě a jeho 
okolí. 
Všechny filmy jsou moc pěkné a hodnotné po stránce duchovní, ale 
i k zastavení a zamyšlení nad současným životem a načerpání nových sil 
v době Velikonoc. 
Přeji všem posluchačům radia Proglas i divákům televize Noe, krásné 
a požehnané prožití svátků Velikonoc. Hloubkou procítěné prožití 
Ježíšova Zmrtvýchvstání Páně. Úsměv pohlazení jarního sluníčka a srdce 
naplněné láskou k bližním a sobě navzájem. 

                                                                               Zdenka Černochová st. 
 
 

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

Liturgický čas – doba postní 
V dřívějších dobách se v této době projevovalo jeho prožívání v postu. To 
spočívalo v omezení jídla pouze jedenkrát za den a to bez masa a vína, 
později i bez mléčných produktů a vajec. Později se více zaměřilo na 
tajemství Kristova utrpení. Existovala dokonce doba předpostní a to 
v délce dva a půl týdne před Popeleční středou.  
Až Druhý vatikánský koncil tuto dobu zrušil. Větší důraz se začal klást na 
křest, obrácení, pokání a velikonoční tajemství.  

srov. Adam A., LITURGIKA Křesťanská bohoslužba a její vývoj, Vyšehrad 2008 

 
To, na co můžeme v této době zaměřit: 
 modlitba – prožívání svých starostí, myslet v modlitbě na druhé, 

účastnit se liturgie (př. křížová cesta), rozjímat, čtení z Písma 
 půst – odepření si toho, co máme rádi, postit se na Popeleční 

středu a Velký pátek (najíst se dosyta jednou denně), darovat něco 
druhým 
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 činění dobra – zaměření se na druhé, naslouchat, pomáhat, dát jim 
svůj čas a poskytnout povzbuzení, sdílení se s jinými 

 smíření – kající bohoslužby, zpověď, smíření se sebou i s druhými, 
odpuštění                   srov. www.vira.cz 

 
Jako příklad hlubšího postního zpytování uvádím některé body, které jsme 
dostali na exerciciích s p. Pavlem Lvem Eliášem OFMCap.: 

 Těší mě čas věnovaný modlitbě? Nejsem roztěkaný v modlitbě? 

 Nemyslím si, že si umím poradit sám? 

 Umím vysvětlit dětem základní modlitby církve? 

 Nemodlím se ještě dnes, tak jako v dětství? 

 Jaký je můj cíl života? 

 Považuji hřích za největší zlo ve svém životě? 

 Který ze svých hříchů jsem se ještě nepokusil odstranit? 

 Záleží mi na víře a milosti Boží ve světě? 

 Vím, že jako muž zodpovídám za duchovní život v rodině? 

 Umíme si udělat jakýsi osobní rodinný pastorační plán? 

 Není pro mě práce důležitější, než mše svatá? Uvědomuji si, že pro 
mě, rodinu, i svět, je důležitější moje snažení o svatost, než moje 
výkonnost? 

 Nevkládám do modlitby příliš mnoho své vůle? 

 Nepřepínal jsem své síly? 

 Neztotožňuji se s potraty či eutanázií? 

 Nemyslím si, že je správné a nutné vyhovět všemu, co se mi chce? 

 Nemám hrůzu z odříkání? 

 Zajímám se o nemocné bratry a sestry, nebo zestárlé, v mém okolí? 

 Jsem jako kmotr, který chce brát svou službu zodpovědně celý 
život? 

 Přemýšlím, jak si v životě dar víry zásadně, bez kompromisu 
zachovat? 

 Nestydím se za věci víry a života opětovně ptát? 

 Pociťuji zodpovědnost za farnost? 
 

Zuzana Kundrátová 
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NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 
 

Ráda bych vás pozvala na Národní pochod pro život a pro rodinu, který se 
letos uskuteční v sobotu 7. 4. 2018 v Praze. Na tuto akci budou 
zorganizovány speciálně posílené vlakové spoje z celé České republiky 
samozřejmě přizpůsobené dětem a rodinám. Pochod není určen jen 
pro rodiny s malými dětmi či naopak rodiny s odrostlými, je určen všem, 
kteří podporují a hájí rodinu, děti, manželství a především život. Jedno 
z hesel mluví za vše: „Jsem kreativní, jsem pro život.“  
Pokud vám záleží na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch 
nejmenších, přijďte to ukázat. Rodiny založené na manželství jsou tím 
nejlepším prostředím pro děti narozené i nenarozené. Kde jsou děti, tam 
je život. Pro usnadnění organizace akce se prosím přihlaste 
na www.hnutiprozivot.cz. Více níže…. 

Za Hnutí pro život připravila Karolína Kutálková. 
 

HNUTÍ PRO ŽIVOT 
 

Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) je neziskové občanské sdružení působící 
v České republice. Formálně bylo založeno roku 1992 jako Hnutí Pro život, 
na současný název bylo přejmenováno v roce 1999, kdy se z jihlavské 
organizace stalo organizací s celorepublikovou působností. Je největší 
českou pro-life (pro život) organizací. Prezidentem organizace je Radim 
Ucháč a viceprezidentkou Zdeňka Rybová.  
Na starosti má řadu projektů jako jsou Národní pochod pro život a pro 
rodinu, projekt Nesoudíme. Pomáháme – nabízí pomoc ženám, které 
čekají nečekaně dítě, a okolí nebo okolnosti je nutí k podstoupení potratu, 
aby se mohly rozhodnout.  
Linka pomoci Hnutí pro život poskytuje krizovou intervenci ženám i jejich 
rodinám v období očekávání narození dítěte. Další z projektů je projekt 
Modlitby za nejmenší – modlitby za respektování práva na život každého 
dítěte od okamžiku jeho početí a za obrácení společnosti. Hnutí podporuje 
časopis Milujte se!.  

Ze zdrojů HPŽ ČR Karolína Kutálková 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_sdru%C5%BEen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_pro-life
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radim_Uch%C3%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Radim_Uch%C3%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zde%C5%88ka_Rybov%C3%A1&action=edit&redlink=1
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NÁRODNÍ POCHOD  

PRO ŽIVOT A RODINU 

Praha / sobota / 7. dubna 2018 
 

Program    

10:30 Pražský hrad, katedrála 

mše svatá s českými a moravskými biskupy  

hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP  

vzhledem k bezpečnostním kontrolám doporučujeme přihlášení 

 

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská 

oběd pro přihlášené 

program pro malé i velké  

fotografická výstava Rodina 

 

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy 

na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí se 

závěrečným programem na Václavském náměstí 

 

16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy 

sv. Václava      vstup zdarma  

http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
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☼    ☼    ☼  AKTUÁLNÍ INFORMACE    ☼    ☼    ☼    
 

VELIKONOCE 2018 
 
Časy mší sv.  
25. 3. Květná neděle  08:00 
29. 3. Zelený čtvrtek  16:00 
30. 3. Velký pátek  16:00 
31. 3. Bílá sobota  19:00 
1. 4. Velikonoční neděle 08:00 
2. 4. Velikonoční pondělí 08:00 
 
Velký pátek – křížová cesta v 15:00 
Bílá sobota – od 9:00 do mše svaté adorace u Božího hrobu, bude možnost 
se zapsat na seznam adorujících 
Velikonoční neděle – svěcení svátečních pokrmů 
 

 
Velikonoční zpověď: 
27. 3. Kunovice 17:00-18:00 
28. 3. Loučka  17:00-18:00  

 
 

Nadcházející události (nejen) v naší farnosti 
22. 4.  Pouť v Loučce – Dobrý Pastýř 
15. 5.  Mezinárodní den rodiny 
20. 5.  Slavnost seslání Ducha sv. – pobožnost pod širým nebem na Oznici 
9. 6.  Noc kostelů 
3. 6. Slavnost Božího Těla 
10. 6. Pouť v Kunovicích – Nejsvětější Srdce Ježíšovo 
17. 6. Den farnosti  
19. 6.  Adorační den farnosti 
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AKTUALITY Z FANOSTI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A DĚKANÁTU 
 V rámci programu Chaverut – Přátelství se uskuteční 18. března 

v 16.00 ve velkém sále Zámku Žerotínů beseda s velvyslancem 
státu Izrael Danielem Meronem na téma Aktuální situace na 
Blízkém východě. 

 Společenství rodin zve na křížovou cestu v přírodě, která se 
uskuteční v neděli 18. března v 15.00 v Podlesí – Podhájí. 
Parkování zajištěno, půjde se po zpevněné cestě. 

 Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu pro období 
přípravy na Velikonoce s názvem "Postní kapky". Prostřednictvím 
mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý 
den dostat krátké inspirace. Více 
na http://www.postnikapky.maweb.eu  

 
 
 

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ INFORMUJE 
 
Denní stacionář Radost zve k návštěvě 
Srdečně Vás zveme do Denního stacionáře Radost v Rožnově p. R., kde 
zajišťujeme našim klientům-seniorům během dne potřebnou péči, a také 
smysluplné činnosti, které pomáhají udržovat tělesnou i mentální svěžest. 
Přijďte se podívat, co všechno se u nás děje. Ukážeme Vám, co děláme, jak 
společně trávíme čas, bavíme se i vzpomínáme, zpíváme a někdy 
i tančíme, jaké společenství u nás tvoříme. 
V letošním roce přijímáme nové klienty. Víte tedy o někom, kdo je 
v seniorském věku, žije sám nebo potřebuje pomoc? Máte příbuzného, 
který by takovou možnost uvítal? Nebo je Vám více než…, chybí Vám 
společnost, některé věci se Vám daří zvládat trochu méně než dříve, 
a přemýšlíte o tom, že nechcete být celé dny sami? 
Přijďte, nabízíme Vám nezávaznou „seznamovací“ návštěvu. Nebo nás 
doporučte svým známým, příbuzným, sousedům… 
Najdete nás v budově Charity vedle fary v Rožnově pod Radhoštěm. 
Těšíme se na Vás!     
 

http://www.postnikapky.maweb.eu/
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Postní almužna 
Charita Valašské Meziříčí opět nabízí možnost zapojit se do sbírky Postní 
almužna.  
Pokladničky si můžete vzít v kostele a během doby postní do ní spořit 
finance za věci, které si sami během postu odřeknete. Všímejte si také, 
kdo potřebuje pomoc ve vaší ulici nebo farnosti. Lidé, kteří se dostanou do 
tíživé životní situace, se často ostýchají o pomoc požádat. Napište jejich 
jméno a adresu, případně návrh, jak jim pomoci a dejte to spolu s 
ušetřenými penězi do kasičky. Postní almužna má pomáhat lidem ve 
vašem okolí. Charita pak ve spolupráci s farností tyto návrhy posoudí a 
zajistí pomoc z výtěžku Postní almužny. 
Děkujeme za váš zájem o pomoc lidem ve vašem okolí. 
Více informací na www.postnialmuzna.cz 
 
 

Benefice pro CITADELU k 15. výročí založení 
FRANTIŠEK SEGRADO A JEHO HOSTÉ 
Pátek 6.4.2018 19:00 - velký sál KZ 

Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 250 Kč 
Marta Santovjáková Gerlíková, Ludmila Vašková, 

Cimbálová muzika Valašsko 
Výtěžek je určen na podporu činnosti Diakonie ČCE – hospice CITADELA 
Předprodej: Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 

Valašské Meziříčí 
tel.: 571 629 084, 739 244 810, e-mail: venturova@citadela.cz 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.postnialmuzna.cz%2F&h=ATOb4ggGHmgG1L3JMj5GGx2loJyy2VJCk5rtAHoWILSrujuDeaFijw59ADn18KAU1LGZWv0nQyZcBa2F2tNdcmm05ohFinnI5EWXzInSppbdZWCnEW9dyp4
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Pozvaní 

Sbor svatého Huberta Vás srdečně zve  

24. března 2018 v 10:00 hodin  

na mši svatou  

v kostele Svatého Petra a Pavla v Kelči  

s Emeritním pomocným biskupem 
olomouckým 

 Mons. Josefem Hrdličkou 

 

http://www.loucka.farnost.cz/
mailto:farnostloucka@seznam.cz
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