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ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA
Drazí bratři a sestry,
Chtěl bych Vás pozdravit na úvod tohoto adventního času, který bychom měli
využít na ztišení, popřemýšlení a na probuzení větší touhy po Ježíši - našem
Pánu.
Ještě ve mně doznívají krásné dojmy z benefičního koncertu na podporu
opravy našeho kostela. Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím, pořadatelům
a Vám všem, co jste tuto pěknou akci podpořili – finančně, modlitbou a hlavně
svou účastí. Myslím, že to bylo krásné a důstojné zakončení starého církevního
roku.
Byl
jsem
překvapen
hlavně
vysokou
úrovní
koncertu
a
profesionalitou
zúčastněných. I ty
kameny byly po dobu
koncertu jakési teplejší
a cítil jsem se
doopravdy
jako
v rodině.
Ještě
jednou ze srdce děkuji.
Co se týče oprav
kostela,
jsme
momentálně ve fázi
vybírání
kandidáta,
který
vypracuje
podrobný
projekt
celých oprav, jež je
nezbytný pro získání
dotací.
Do nastávajících dnů
Vám
přeji
hodně
pokoje, radosti a
těšení
se
na
nejkrásnější svátky v roce. Ať si malý Ježíš najde své místo i ve Vašem srdci a
ať je mu tam teplo .
o. Jan

VÍTÁME SVATÉHO MIKULÁŠE!
Dnes nás po mši svaté navštívil sv. Mikuláš s anděly, který děti i dospělé
obdaroval. Děkujeme Vám, svatý Mikuláši, a doufáme, že se za rok opět
shledáme!

PASTÝŘSKÝ LIST ADVENT 2013
Drazí bratři a sestry,
začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to
nejen až jednou na konci věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního
života už nyní.
Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině,
jednak proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny
vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny
nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky
hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá
vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než
polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez
manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou výchovu, na jistotu
stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem
každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.
Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé
rodiny, aby se o své bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami
věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z nichž může vyrůstat zdravá struktura
společnosti a stá- tu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, prosím
každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik
společných kroků. V adventu se zaměříme na modlitbu.
Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví
svátosti. Blah. Matka Tereza z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá.
Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje svou identitu rodinné
církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se
otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své
potřeby Bohu a zakouší jeho pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní
Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. Učí se odpouštět, když
denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých
zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění,
zakouší radost z vnitřního osvobození a nachází novou naději.
V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde
vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným
směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou před
společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte
denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice
důležitý. Modlitba v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní
manželé, jinak s malými či velkými dětmi, jinak, když manželé stárnou. Možná jste
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udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní etapě, a protože
jste nedozráli do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte
znovu hledat vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu.
Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam
návody a příklady modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb i
zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v adventu zopakovat či naučit se některé
koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího betléma.
Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V
některých farnostech si podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních
společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz udělali v rodinách a tak našli
něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním životě.
Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola
modlitby.
A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně
adorační den. Celý den je vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s
Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. Až bude ve Vaší farnosti, jděte
na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více
rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou
pouť za obnovu rodin, putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu
možné.
Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin
modlitbou. Každý večer v tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem,
kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A ty, kteří jsou osamělí, prosím,
aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi.
Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.
Váš
Arcibiskup Jan
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INFORMACE Z FARNÍ RADY
Na pozvání paní starostky Ing. Libuše Paloušové jsme měli zasedání farní rady
ve středu 6. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Loučka. Zde byly za přítomnosti
o. Jana dojednány podrobnosti přípravy a úpravy kostela na benefiční
koncert. Bylo také dohodnuto, že paní starostka společně s duchovním
správcem farnosti a několika členy farní rady pojede osobně pozvat zástupce
z arcibiskupství do Loučky na plánovaný benefiční koncert v kostele Dobrého
Pastýře. Přijetí v Olomouci generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem bylo
velmi vřelé. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že o plánované opravě našeho
kostela jsou v Olomouci podrobně informováni -dne 25. 9. 2013 navštívili
farní kostel zástupci arcibiskupství za účelem získání informací ohledně
skutečného stavu prováděných prací na odstranění vnitřních omítek a
provedení nové sanační omítky.
Ve čtvrtek 21. 11. se v kostele Dobrého Pastýře konala předem domluvená
schůzka za přítomnosti duchovního správce farnosti o. Jana, paní starostky
obce Loučka, technického administrátora děkanátu pana Josefa Kundráta z
Podolí, pana Fabiána, pana architekta Trefila a členů farní rady.
Otec Jan předložil odborníkům dostupné odborné písemnosti. Z diskuze
vyplynulo, že kromě omítek, opravy podlahy pod lavicemi, nové
elektroinstalace, topení a výmalby kostela by bylo vhodné navrhnout i jiný
druh osvětlení.
U stávající částečné projektové dokumentace od firmy HB Real nejsou
přiloženy technické detaily, zcela chybí návrh rozpočtu. Je nutno najít
odborníka v daném oboru, který povede všechna jednání a také bude
za veškeré práce plně zodpovědný. Paní starostka má z minulosti skvělé
zkušenosti s panem Fabiánem, který obci Loučka ušetřil finanční prostředky a
plně ho doporučuje jako technický dozor nad prováděnými opravami.
Protože nejvíce informací o jednáních s památkáři sděloval pan Josef Kundrát
z Podolí, byl pověřen, aby sepsal a dodal společně s panem farářem v kopiích
veškerou dostupnou dokumentaci o kostele v Loučce a o postupu
dosavadních jednání vedených již od r. 2011 s jednotlivými úřady, panu
Fabiánovi. Technický administrátor sdělil, že je plně vytížen prací na
restitucích, ale pokusí se pro kostel zařídit, co bude zapotřebí. Pan Fabian byl
všemi přítomnými odsouhlasen jako technický dozor společně s panem
Trefilem. Paní starostka vyjádřila přání, aby byla pozvána na každé jednání,
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které se bude týkat opravy kostela, protože je schopna zajistit ve spolupráci s
ostatními eventuálně čerpání dotací. K tomu je nutné mít zpracovanou
projektovou dokumentaci a rozpočet stavby. Byla by ráda, aby během příštího
roku byla oprava kostela dokončena, protože se v příštím roce v Loučce
uskuteční mj. oslava výročí pana Tomáše Bati za přítomnosti paní Baťové.
MUDr. Josef Sehnal upozornil, že v budoucnu bude nutná také oprava varhan.
Při jejich částečné opravě panem Grygarem za otce Piotra Wardeckého
z důvodu ceny opravy nedošlo k přeladění o cca čtvrttón do souladu s C
laděním. Je také potřeba vyměnit některé další poškozené vzduchové míšky,
které ve varhanách nejsou kožené, ale z papíru. Bude-li možnost financování
formou žádosti o dotace z fondů, je potřeba se o toto také pokusit.
V neděli 24. listopadu se od 18 hodin konal benefiční koncert na opravu
našeho kostela. Pod vedením Zuzky Kundrátové skvěle zpívala naše schola.
Následovalo vystoupení sourozenců Dominiky a Honzy Hradilových
z Podhradní Lhoty, manželů Marušky a Mirka Míčových, pod taktovkou
Karolíny Kutálkové také vystoupení Sboru svatého Huberta.
A potom? Vystoupení profesionálů: Czech Ensemble Baroque Quintetu
vedené sbormistryní MgA. Terezou Válkovou a šéfdirigentem Romanem
Válkem, který byl také patronem tohoto koncertu. Slovem provázela
vynikající herečka, režisérka, zpěvačka, fotografka, paní Doc. Jana Janěková.
Nepostradatelnou duší celého tohoto projektu byla Iva Skýpalová, které patří
poděkování za perfektní přípravu celé akce. Poděkování patří samozřejmě
všem dalším zainteresovaným, o kterých jsme se nezmínili a především vám
všem, kteří jste přišli a celou tuto nádhernou akci podpořili vysokou částkou .
Členové farní rady
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BENEFIČNÍ KONCERT PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE
V neděli 24. listopadu 2013 se uskutečnil v našem farním kostele koncert.
Na plakátech bylo napsáno: koncert pro kostel Dobrého Pastýře v Loučce.
Když to uvedeme do reálu, tak je to pro nás všechny. Vždyť kostel slouží nám
všem, každý z nás jej aspoň jednou v životě bude potřebovat nebo už jej
potřeboval. Jak to myslím? Přece např. při přijímání svátosti křtu, prvním
svatém přijímání, biřmování, svatbě, no a v neposlední řadě při posledním
rozloučení. To nesmím ještě opomenout pravidelné mše svaté. Každý jej
využijeme podle svých potřeb.
Svým umem se nám představila Schola Dobrého Pastýře, Honza a Nika
Hradilovi z Podhradní Lhoty, Maruška a Mirek Míčovi a Sbor svatého Huberta.
Na závěr jsme mohli slyšet Hebrejské písně v podání Czech Ensemble Baroque
Quintet pod vedením paní Terezy Válkové. Pro naši farnost to byla čest, že
jsme mohli tyto osobnosti přivítat a společně vytvořit krásnou atmosféru pro
toto umělecké i duchovní vystoupení.
Na koncert přijal pozvání i generální vikář Mons. Josef Nuzík. Jeho krásné a
povzbuzující slovo na závěr udělalo tečku za tímto nedělním večerem. Patří
mu dík za jeho čas, který si pro nás udělal, a stejně tak i panu senátorovi
Jiřímu Čunkovi.
Velké poděkování patří paní Janě Janěkové za její průvodní slova během
koncertu a manželům Válkovým, kteří byli patrony tohoto hudebního
představení. V neposlední řadě pak i paní Ing. Libuši Paloušové a obecnímu
zastupitelstvu Loučky, kteří byli nápomocni při přípravě koncertu.
Mou milou povinností je poděkovat všem, za přípravu koncertu. Ať už jste
přispěli finančním darem, modlitbou, umem či přiložili ruku k dílu, za to vše
vám patří dík. Vždyť bez společného přičinění bychom nevytvořili tak krásnou
atmosféru, která na koncertě byla. Snad to byl pro všechny nejen kulturní, ale
i duchovní zážitek. Jsem moc ráda, že Rok Víry jsme ukončili právě takto.
Věřím, že v následujícím čase budeme prožívat chvíle naplněné duchem lásky
a vzájemného porozumění.
Přeji Vám pokojné prožití adventu, radost z narození našeho Spasitele a
hojnost zdraví v novém roce. A našemu kostelíčku přeji, aby brzy zazářil v plné
kráse.
Při koncertu proběhla sbírka na opravu farního kostela. Vybralo se 21.502,-Kč
+ 50€, které byly směněny. Celková částka nakonec činila 22.849,-Kč a byla
vložena na speciální účet u České spořitelny č. 35-1763626399/0800, který je
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určen na sbírky pro opravu kostela. Na toto číslo účtu můžete kdykoliv
přispět. Na darovanou částku můžete od správce farnosti, otce Jana, dostat
potvrzení, které můžete uplatnit při ročním vyrovnání daní.
Bohu díky za vše!!
Ivana Skýpalová
Sponzoři oprav kostela Dobrého Pastýře v Loučce:
Obec Loučka
Obec Podolí
Obec Kunovice
MUDr. Josef Sehnal
Miroslav Posad – Montáže, Valašské Meziříčí
Ivana Kuchaříková – Velkoobchod pletacích přízí
Kamenictví Jaroslav Pavlištík
Jaroslav Stieber – Kontroly hasících přístrojů a hydrantů
Miroslav Dohnal – malíř, natěrač
Zdeněk Žilka – prodej paliv
Farníci
Anonymní dárci
Patroni koncertu:
Roman Válek, Tereza Válková, Jana Janěková
Sponzoři koncertu:
Lesy a statky Tomáše Bati Loučka
Obec Loučka
Myslivecké sdružení Podhůří Loučka
Pekařství Viva Kelč
Kompakt Valašské Meziříčí – (tisk)
KALENDÁŘ NAŠÍ FARNOSTI na podporu opravy farního kostela Dobrého
Pastýře. Před zhruba 2 měsíci byl dán do prodeje náš kalendář na rok 2014,
který jsme si mohli zakoupit, a tím přispět alespoň malou částkou na opravu
našeho chrámu Páně. Tento kalendář je hezkou vizitkou našich obcí naší
farnosti. Byly prodávány i na koncertě v neděli a jsou ještě k dispozici. Mohou
být i vhodným dárkem k Vánocům nebo pro naše rodiny a blízké, rodáky
našich obcí. Možnost zakoupení je u paní Skypalové, na OÚ v Loučce, Podolí,
Kunovicích a v našem farním kostele.
Za toto dílo díky všem autorům a těm, kteří se o toto zasloužili!
Jana Žídková
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PÁR SLOV PANÍ STAROSTKY K OPRAVÁM KOSTELA ...
Milí čtenáři.
Byla jsem požádána členy redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře, abych
napsala pár slov ohledně opravy kostela.
S opravami kostela se započalo v roce 2011. Tehdy se podle zpracované
projektové dokumentace uvažovalo pouze o provedení terénních úprav
kolem objektu kostela, oklepání vnějších omítek a vyspravení vnitřních omítek
kostela. Vnitřní výmalba kostela neměla být realizována s ohledem na
dochování historické výmalby. Nikdo asi netušil, jak rozsáhlá oprava kostela
bude muset být nakonec provedena.
Navlhlé zdi uvnitř kostela, nevyhovující podlaha pod lavicemi, špatná
elektroinstalace, nevyhovující vytápění, nová výmalba kostela, až nakonec by
byly dobré i nové lavice a oprava varhan jakbysmet.
Špatně se opravuje něco, co je současně památkově chráněným objektem. Je
nutno dodržet závazná stanoviska památkářů, ať se to týká výmalby kostela,
opravy podlahy pod lavicemi nebo osekání zdiva a nanesení nové sanační
omítky. Práce místo toho, aby se urychlily, se naopak zpomalují.
Oprava kostela se v této době pozastavila. Čeká se na další stanovisko
památkářů, současně se vybírá projektant, který připraví projektovou
dokumentaci včetně položkového rozpočtu, abychom věděli, kolik vlastně
oprava bude stát. Přestože se pořádají sbírky na opravu kostela a byl zřízen
speciální účet, na který se finanční prostředky zasílají, je objem financí stále
nedostačující. Proto vznikla myšlenka nějak pomoci a finanční prostředky na
opravu kostela získat. Za pomoci ochotných lidí vznikl kalendář „Život
farnosti“ na rok 2014, který zachycuje dění v celé farnosti. Výtěžek z prodeje
půjde na opravu kostela. Poděkování patří těm, kteří přišli s myšlenkou
uspořádat v místím kostel Benefiční koncert. Patronát nad koncertem převzali
manželé Tereza a Roman Válkovi a paní Jana Janěková byla ochotna ujmout
se průvodního slova. Organizace takového koncertu se neobejde bez pomoci
dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomoci, neváhají přiložit ruku k dílu. Nelze
tady všechny vyjmenovat, protože by se mohlo na někoho zapomenout, a tak
všem velké díky. Poděkování patří i všem účinkujícím a sponzorům. Výtěžek
z koncertu, včetně sponzorských darů, bude opět použit na opravu kostela
Dobrého Pastýře.
Kostel je jednou z významných dominant obce. Proto i obecní úřad a
zastupitelstvo obce v rozpočtu na příští rok počítá s finanční částkou, která
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bude poskytnuta na opravu kostela, a také s částkou 40 000,- Kč na provoz
kostela.
Přála bych si, aby opravy započaly co nejdříve; o to více, že je tady snaha
z mnoha stran pomoci. Po vytvoření projektové dokumentace se budeme
moci zkusit i zažádat o dotace na opravu kostela. Je ale nutné stanovit
někoho, kdo nad celou stavbou bude mít dozor, stavba bude prováděna pod
jeho dohledem a tento pracovník bude mít taky plnou zodpovědnost za
provedení všech prací. Není možné, aby oprava kostela měla několik „pánů“,
protože každý má na danou věc jiný názor.
Ing. Libuše Paloušová, starostka obce Loučka

ADVENT - tři věci jsou potřebné
Tři věci musíš sobě i druhým přát:
 zdraví, přátele a radost
Tři věci musíš ovládat:
 svoji povahu, svůj jazyk a své chování
Tři věci musíš zdokonalovat:
 odvahu, dobrotu a lásku k bližnímu
Tři věci musíš dát:
 co nejvíc chudým, slovo útěchy smutným a slovo pochvaly těm, kteří
si ho zaslouží
Tři věci musíš obdivovat:
 krásu přírody, děti a staré lidi
Třem věcem se musíš vyhýbat:
 krutosti, namyšlenost a nevděčnosti
A napříč těmto přáním chci vyslovit ještě jedno přání, jen pro Tebe: abys slovo
„musíš“ dokázal ve svém životě změnit na slovo „chci“.
Ať Ti v tom pomáhá a provází Tě Boží požehnání po celou adventní dobu.
Převzato z emailu o. Antonína Hráčka
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DEN DIECÉZE
V sobotu 23. listopadu jsem měla možnost zúčastnit se Dne arcidiecéze
v Olomouci. Asi 3 000 věřících z celé naší arcidiecéze tak oslavilo mší svatou
konec Roku víry a děkovalo za 950 let obnovení olomouckého biskupství.
Již po příjezdu do Olomouce jsme potkávali skupiny lidí, které mířily na mši
svatou do katedrály. Před ní každý návštěvník obdržel brožurku účastníka a
pohlednici s tématem výročí biskupství. Mši svatou sloužil arcibiskup Jan
Graubner, světící biskup Josef Hrdlička a přisluhovala spousta dalších kněží
naší arcidiecéze. V promluvě otec arcibiskup připomněl Rok víry - příležitost
k zamyšlení se nad vlastní vírou. Vyzval, abychom si víru nenechali jen sami
pro sebe, ale rozdělili se o ni s druhými. „Úkolem křesťana je také působení
v celé společnosti. Jsme v poslední době svědky toho, jak někteří lidé v našem
národě na církev plivají. Bude se na nás plivat tak dlouho, dokud si to
necháme líbit. Teprve tehdy, když najdeme odvahu zvednout hlavu a slušně
říkat: ‚Nemáte pravdu!‘ Když někdo v televizi řekne lež, když řekne věc, která
útočí na církev nebo na naši morálku, je třeba, aby každý z nás reagoval.“
Připomněl také letošní výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje a poděkoval
všem přítomným za účast. Po homilii následovalo slavnostní vyznání víry a
přímluvy, které se také obracely na patrony naší země.
Po mši svaté se všichni mohli před katedrálou zahřát čajem nebo kávou a také
každý přítomný dostal obloženou bagetu, takže byla občerstvena nejen duše,
ale i tělo.
Následoval bohatý program pro všechny věkové kategorie, mohli jsme
navštívit kromě Arcibiskupského paláce a muzea také kurii, seminář, kapli sv.
Jana Sarkandra, církevní mateřskou školu, základní školu, kde se prezentovaly
církevní základní školy a gymnázia, VOŠ Caritas, kde se prezentovala Charita.
V kapli sv. Anny u katedrály byla vedena adorace Centrem pro katechezi a
v kostele u sv. Mořice bylo čteno Boží slovo. Mohli jsme se zúčastnit i
odpoledního koncertu v katedrále a bohaté odpoledne zakončilo slavnostní
požehnání, kde jsme děkovali a prosili za celou naši arcidiecézi.
Celý den nás provázela milá a přátelská atmosféra. Neustále jsme potkávali
mladé, ochotné a usměvavé pořadatele, kteří nás zvali na jednotlivá místa,
radili nám kudy jít nebo pomáhali přejít rušnou ulici. Mezi nimi byla i jedna
animátorka z naší farnosti.
Na většině míst jsme se mohli zahřát čajem a kávou – prostě organizace byla
úžasná. Účastníci také mohli „ulovit“ podpis otce arcibiskupa - povětšinou
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do knihy, kterou napsal k tomuto výročí. Tento den byl také příležitostí setkat
se s mnoha přáteli, takže z tak velké nabídky se nedalo všechno stihnout.
Jsem velmi ráda, že jsem se i přes váhání nakonec rozhodla do Olomouce jet,
poděkovat za dar víry, za setkání se spoustou lidí, kteří přispěli svou pomocí
nebo účastí k nádherné slavnosti. Bohu díky!
Irena Kundrátová
KRÁSNÁ TEČKA NA KONCI CÍRKEVNÍHO ROKU, „ROKU VÍRY“
Minulou neděli jsme prožívali poslední neděli v církevním roce se svátkem
Ježíše Krista Krále.
Dopoledne bylo pro nás farníky samozřejmostí, zúčastnit se mše svaté, která
byla obohacena zpěvy naší scholy a slavnostním požehnáním s litaniemi před
vystavenou Velebnou svátostí.
Pak se náš chrám vyprázdnil a odpoledne, kdy ostatní měli „poobědovou
siestu„ , sešlo se pár dobrých a ochotných lidiček, aby připravili náš kostelíček
na večerní benefiční koncert.
Již po 17. hodině se scházeli návštěvníci k této události. I přes nepřízeň počasí
a pozdější hodinu, v 18 hodin, kdy koncert začínal, byl kostel zcela zaplněn.
To, co pak následovalo, předčilo všechna očekávání. Dvě a půl hodiny
krásného, nejen kulturního, ale i duchovního zážitku, který jsme si odnášeli
domů (tak bylo slyšet mnohé, kteří odcházeli).
Mnohá poděkování jsme slyšeli z úst povolanějších již po koncertu, ale nedá
mně to, abych nepoděkovala za nás přítomné ještě jednou. Upřímné Pán Bůh
zaplať, že máme mezi sebou i mladé zapálené a ochotné lidičky. Kdo někdy
organizoval nějakou věc, ví, o čem mluvím. Vše bylo OK!!! I přes některé
technické „problémy“. Mezi odborníky – umělci: Czech Ensemble Baroque
Quintet, pak manžely Míčovými, skvěle vynikali naši farníci, Sbor svatého
Huberta, Schola Dobrého Pastýře a naši sousedé - sourozenci Hradilovi
z Podhradní Lhoty. Celý koncert doprovázela vtipným slovem herečka paní
Jana Janěková. Upřímné díky všem, kteří se o tuto akci zasloužili; zvláště při
přípravách – to není jen práce jednoho dne. Poděkování patří též rodinným
příslušníkům, za podporu a shovívavost. PODAŘILO SE!!!
Snad se náš kostelíček brzy zaskví v plné své kráse, k tomu ať nám i nadále
žehná náš Pán.
Jana Žídková
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- - - - - OREL JEDNOTA KUNOVICE - - - - Jak jsme šli na výšlap ke kunovické rozhledně
Byla neděle 29. září. A už od rána bylo vidět, že bude pěkný den. Říkám si,
nebylo by špatné vyrazit někam na odpolední procházku do přírody. Ještě, že
otec Jan v kostele po mši svaté připomněl, že Orli z Kunovic pořádají výšlap na
rozhlednu. Dobrý nápad. Už vím, kam půjdu. Tam jsem ještě nebyla! Rychle
dovařím oběd, pokludím, vezmu Karolínku a Tomáška (to jsou moje menší
vnoučata) a rychle autem do Kunovic, kde je ve 13 hodin sraz u kapličky.
Po milém přivítání paní Hruškovou jsme se vydali na cestu. Na Drahách se
k nám přidali další účastníci výšlapu, a tak jsme pomalu šli po stezce profesora
Rudolfa Haši kolem rybníků, za doprovodu zpěvu a kytary Máji Hruškové.
Kluci proběhli lesem a samozřejmě jejich radost byla veliká, když se jim
podařilo najít několik hřibů.
Po zdolání několika překážek (stromy přes cestu), jsme byli v cíli. Na
rozhledně následoval malý kvíz pro děti, poutavý výklad paní Hruškové,
občerstvení a pak cesta zpět.
Bylo to pěkné odpoledne, za které bych chtěla organizátorům poděkovat.
Škoda jen, že se setkaly dvě akce najednou (v kostele vyprávěla Zdenka
Černochová o účasti v Riu). Asi by nás bylo ještě víc.
Ať Vám Pán Bůh pomáhá a žehná při Vaší práci.
Růžena Korečková
Zelfest 2013
Letos se v naší obci již po páté uskutečnil „Zelfest“, přehlídka pokrmů ze zelí,
spojená ze soutěží o nejlepší pokrm. Tuto akci každoročně pořádá jednota
Orel Kunovice, kde jinde, než v sále naší hospody. Musím se přiznat, že jsem
vlivem různých okolností, tuto akci ještě neviděla, a tak jsem byla ráda, že mi
to letos vyšlo a mohla jsem se zúčastnit. Z počátku se zdálo, že bude menší
účast, ale postupně se místa u stolů zaplnila místními i přespolními
návštěvníky. Po úvodním slově paní Sehnalové, přišly děti ze sportovního
kroužku, který vede paní Hrušková, a ukázaly, že umí nejen závodit, ale i
přednášet a hezky zpívat. Následovalo vystoupení taneční skupiny „Ruty Šuty“
z Kelče, kdy zejména starší chlapci a děvčata tančili na profesionální úrovni.
Nesmím zapomenout na naši místní hudební skupinu „Dolbík a jeho šelmy“,
která provázela hrou a zpěvem po celé odpoledne.
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Ale to nejdůležitější přišlo teprve po těchto vystoupeních. Na stole byla
přichystána přehlídka soutěžních pokrmů ze zelí. Postupně jsme mohli
ochutnat celou řadu dobrot počínaje zelňačkou, přes různé pečivo až po
zapékané brambory s kysaným zelím. Každá dobrota měla své číslo, a tak jsme
svým hlasováním určili vítěze. První cenu získala paní Miroslava Sýkorová se
svými kapsičkami plněnými zelím a klobásou. Na druhém místě se umístila
paní Liduška Perutková a třetí místo patřilo Jiřce Doležalové. Děvčata
obdržela za své výrobky pěkné ceny. Tak nám to odpoledne pěkně uteklo! U
stolu jsme si popovídali, přišel mezi nás i pan farář Jan a s tím je vždy
příjemné posezení. Zpěváci na pódiu pěkně a s chutí zpívali, a tak mohu říct,
že to byla zase jedna vydařená akce. Díky patří všem, kteří se o to zasloužili a
snažili se obohatit kulturní dění v naší obci. Těším se na další ročník. Přijďte i
Vy, určitě se pobavíte.
Marie Novosadová
Sportovky
Sportovní kroužek od září pravidelně navštěvují: Anetka Zavidčáková, Zuzanka
a Cilka Vaculovy, Simonka a Martin Páníkovi, David Machačík, Jakub Sýkora,
Ondra a Honzík Krutílkovi. Letos jsme absolvovali několik kratších i delších
výletů na kole: na Stráž, k potoku v Podhradní Lhotě / i s koupáním/, Lhota Babice – Kunovice, stříleli jsme z luků, trénovali badminton a hráli různé
míčové hry. V prosinci plánujeme výlet do badmintonové haly a bruslení na
rybníku.
Víkend s Orlem
Jedenáct dětí z Orla se 24.5. - 25. 5. 2013 zúčastnilo „víkendovky” v Choryni.
Autobusem jsme jeli přes Valašské Meziříčí do Choryně. Po večeři jsme hráli
soutěže a hry - na policajty a zloděje, noční schovávanou, opékali a zpívali u
táboráku. Ten den byla „Noc kostelů“, tak nás pan farář provedl setmělým
kostelem i kůrem. Přespali jsme na faře a po snídani jsme se zúčastnili mše
svaté pro babičky v kapli choryňského kláštera. Pak nás otec Jan provedl
hospodářstvím a klášterní zahradou. Po úklidu jsme se vraceli spokojeni
domů. Děkujeme Máji Hruškové za odvoz batožiny a panu Novosadovi a otci
Janovi za dovoz dětí domů.
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Ústřední turnaj v badmintonu - Polná
23. 11. 2013 se v Polné uskutečnil ústřední turnaj v badmintonu. Za účasti 29
hráčů z 8 jednot se odehrál turnaj ve třech kategoriích – ženy, muži do 15 let,
muži nad 15 let. Naši jednotu reprezentovali: Ondřej Krutílek, Martin Páník a
Jakub Novosad.
Třetí místo a pohár vybojoval Kuba, Ondra se umístil na čtvrtém a Martin na
šestém místě. Všem gratulujeme!!!
Výsledková listina:
1. Šincl Filip – Rovensko
2. Šincl Martin – Rovensko
3. Novosad Jakub - Kunovice u Valašského Meziříčí
Spolehlivě nás do daleké Polné dovezl otec Jan. Upřímné Pán Bůh zaplať.
Anna Hrušková
Cyrilometodějská cyklopouť po České republice
Je tomu bezmála devět let, kdy se konala první cyklopouť pod „křídly“
uherskobrodského Orla. Tehdy poprvé organizovaně ve větší skupině, šláplo
ve Znojmě do pedálů přes 100 cyklistů, aby po pěti etapách dorazili do
rakouského poutního místa Mariazell, kde se tehdy uskutečnila
Středoevropská pouť.
Cyklistická pouť konaná v letošním roce – roce velkého jubilea 1.150 let od
příchodu svatých Cyrila a Metoděje – chce přispět k oslavám a zároveň
navázat na tu předchozí, jež vedla do Říma.
Cyrilometodějskou cyklopoutí chceme opět dát sportu smysl v podobě
propojení sportu, kultury a duchovna. Tyto hodnoty nechť jsou příkladem pro
dnešní dny, kdy i sportování je spojeno s řadou těžkostí a problémů.
Sportování s radostí bez rozdílu politických názorů, pohlaví či věku je ideálně
spojeno v křesťanské organizaci Orel, která o to cyklopoutěmi usiluje.
Každá (nejen cyklistická) pouť má svůj start i cíl. Důležitá je však i samotná
cesta. Pro start jsme zvolili srdce naší vlasti – katedrálu svatého Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě. Cíl pak na Velehradě, na místě, kde svoji pouť
zakončili také dva svatí slovanští bratři. Další místa, ať již průjezdu nebo
dojezdu jednotlivých etap, byla vybrána tak, aby vedla přes místa spojená
s českými světci nebo poutními místy. Stará Boleslav (Svatý Václav), Jablonné
v Podještědí (Svatá Zdislava) nebo Králíky (Hora Matky Boží).
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Jak bylo zmíněno výše, cyklopoutě už si za předchozí ročníky vybudovaly
společenství cyklistů napříč všemi generacemi, které se teď setkává nejen při
cyklopoutích. Z řady navázaných přátelství vzešlo také nejedno manželství.
Rádi tedy mezi sebou uvítáme další zájemce, jak ty pevné ve víře, tak
hledající, tápající nebo ty, kteří touží strávit pouť ve skupině, která nehledá
sebe, ale nejvyšší ctnosti – víru, lásku a naději.
Letošní cyklopoutě jsme se zúčastnili a musíme organizačnímu týmu, který se
staral o naše duchovní i tělesné zdraví, pitný režim, či přepravu našich zásob,
upřímně poděkovat.
Josef a Anna Hruškovi
Ohlédnutí za letošní Orelskou poutí na Svatém Hostýně 25. 8. 2013
Tisíce poutníků zaplnily prostor před mariánskou bazilikou na Svatém
Hostýně. Připomněly si tak 104. výročí vzniku sportovní organizace Orel. Pouť
se uskutečnila u příležitosti 70. narozenin kardinála Dominika Duky a 65.
narozenin arcibiskupa Jana Graubnera.
Slavnostní průvod s orelskými prapory zahájil pro kdysi zakázanou sportovní
organizaci Orel největší událost roku - orelskou pouť na Svatém Hostýně.
Hlavními hosty byli kardinál Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner. Pro
tisíce poutníků by byla mariánská bazilika příliš malá, proto se mše svatá
uskutečnila venku. Kardinál Duka i arcibiskup Graubner organizaci podpořili i
připevněním štítků se svým jménem na žerď orelského exilového praporu.
"Organizace, která vznikla ze silné myšlenky, dovedla chytit za srdce lidí a
vybudovat atmosféru rodiny," uvedl arcibiskup Jan Graubner.
V roce 1947 se na Hostýně uskutečnila největší orelská pouť, tehdy se jí
zúčastnily desetitisíce lidí. Právě tady dal Orel hlasitě najevo, že s nástupem
totalitního režimu nesouhlasí. O rok později musel spolek ukončit svou
činnost. "Mnoho našich lidí bylo zavřeno a také třeba můj strýc byl 11 roků ve
vězení," svěřil se starosta sportovní organizace Orel Stanislav Juránek.
Svou činnost Orel obnovil až po pádu komunismu v roce 1990. Dnes má na 20
tisíc členů a zájem o něj ze strany veřejnosti neustále roste.
Letos jsme se připojili ke kelečským Orlům, kteří na Svatý Hostýn jeli
autobusem.
Anna Hrušková
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REPORTÁŽ Z CÍRKEVNÍHO SILVESTRU MLÁDEŽE
V sobotu 30.11. se v KD ve Vidči konal mládežnický církevní silvestr. Přítomný
kaplan pro mládež o. Jan Bleša nás inspiroval k tomu, abychom udělaly pár
rozhovorů s účastníky této akce, která se nesla v duchu mafiánském – tzn. že
příchozí byli oblečeni v černém, v kloboucích a kabátech a nejeden měl za
pasem schovaný kvér. Vybraly jsme pár účastníků, kteří nám odpověděli na
tyto záludné otázky:
1. Jak se ti líbí téma tohoto církevního silvestru, tedy mafiáni?
2. Navštěvujete akce děkanátu pravidelně? A jaké?
3. Jaké téma byste navrhovali pro příští církevní silvestr případně ples
mládeže?
4. Jak se Vám líbí místo konání – ve Vidči?
Jaroslav, 19 let, Rožnov pod Radhoštěm
1. Téma je fakt docela psycho, jsem tu sice poprvé, ale je to pěkné, líbí
se mi to, jsem rád, že takové akce jsou.
2. Pravidelně ne, nechodím moc.
3. To vůbec nevím.
4. Místo konání není špatné, myslím si, že je to fajn místo. Myslím, že lidi
jsou tady spokojení. Já osobně jsem neměl problém se sem dostat,
jsem spokojený, jsem rád a jsem rád, že jsem tady.
Veronika, 16 let, Rožnov pod Radhoštěm
1. Dost, hodně. Byla jsem i minule.
2. Podle toho, jak mě kámoška řekne, jinak ne.
3. Třeba nějaké počítačové hry...
4. Asi je to lepší než Hrachovec.
Štěpán, 28, Hustopeče
1. Perfektní, už jsem byl na jednom takovém plese. Je to dobře
vymyšlené, dá se na toto téma vyjádřit, je to pestré. Ty lidi to tak
nějak chytne a motivují se. Dobré téma prostě.
2. Minulý rok jsem byl, to bylo Mikulášské téma. Bylo to dobré...
3. To nechám na vás. Je to překvapení, je to dobré. Nic mě nenapadá.
4. Jo, sedí mi to, v pohodě. Hrachovec je zaběhlý, ale chce to změnu.
děkan Kamil Obr, Rožnov
1. Velmi. Téma je zajímavé, až originální. A to, co jste tady z toho vytáhli
je až nad moje očekávání.
2. No samozřejmě, navštěvuji pravidelně, protože jsem váš děkan .
Takže každá děkanátní akce musí být součástí děkana.
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3. Forest Gump!
4. Já jsem překvapený, že je to tady tak parádní. Klidně by to mohla být
alternativa k Hrachovci, který už je teď spravený, ale tady je to taky
bezva. A možná by bylo fajn, kdyby se ta místa střídala. Zvlášť třeba
takové oblasti jako jsou Bečvy, tak z tama nikdo nepřijede za celé roky
a možná by to taky stálo za to, kdybyste jeli evangelizovat tam na ten
dálný východ 
Kuba, 40, Rožnov
1. Super. Jenom lituju, že nemám vlastní vůz, abych se zdržel déle.
2. Pravidelně pokud mám auto k dispozici.
3. To je těžký. No tak třeba ples Děti ráje.
4. Super, jistě! Je to stejný jak v Hrachovci.
Alena, 17, Vidče
1. Je to tady výborné.
2. No jak kdy, ale většinou jo.
3. Nevím, nic mě nenapadá. Třeba retro by to mohlo být.
4. Místo konání je to nejlepší!
Pavel, 22, Valašské Meziříčí
1. Mafie SUPER! Poprvé v životě jsem byl na mafii a je to paráda.
2. Ano, děkanátní setkání, chvály, setkání schól...
3. Já to nechám na Radě mládeže, a protože jsem v radě, tak jim
pomůžu. Ale v Olomouci byl teď třeba televizní svět a bylo to Super!
4. Hrachovec je lepší, lepší spoje.
Součástí církevního silvestru bylo vystoupení i kněží z děkanátu, kteří si
připravili scénku v mafiánském stylu. Nezvyklý a nevídaný byl počet kněží
z děkanátu, řekla bych až rekordní. Zúčastnili se: děkan o. Kamil Obr, kaplan
pro mládež Valašsko-meziříčského děkanátu o. Jan Bleša, bývalý děkan
o. Karel Janečka ze Zubří, o. Jiří Polášek ze Zašové, kaplan v Rožnově pod
Radhoštěm o. Bohumil Svítok a náš o. Ján Rimbala.
Myslím si, že tento církevní silvestr se zdařil, i účastníků bylo dosti. Před
samotným začátkem byla mše svatá v místním kostele a na samotném
programu bylo připraveno i několik her či tématických soubojových utkání
např. páka, karty, střelba z kuličkové pistole… A přesně o půlnoci přestala hrát
hudba, rozdaly se všem svíčky, vytvořili jsme kruh a společně poděkovali za
uplynulý církevní Rok Víry a poprosili o nastávající Rok Rodiny.
Děkujeme všem ochotným respondentům a těšíme se, že se potkáme na další
akci mládeže, třeba na plese nebo večeru chval!
Vlaďka a Zdenča
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Pokračování –Bohoslužebné shromáždění: Svatý lid, svaté shromáždění.
V čem je Církev jiná?
Církev je povolaná být viditelným znamením Boží přítomnosti ve světě. To ji odlišuje od
všech jiných organizací nebo institucí. Mnoho světských skupin pomáhá chudobným
a mnohé z nich dělají dobrou práci. Když však pomáhá chudobným, starším nebo lidem na
okraji společnosti skupina věřících, tito lidé do své práce vnášejí jiný rozměr. Slouží
v Ježíšově jménu a přinášejí jeho i svoje milosrdenství a lásku. Slouží s přesvědčením, že
všechno, co dělají pro nuzné, ve skutečnosti dělají pro Ježíše (Mt 25, 40). Jejich práce má i
duchovní rozměr. Když slouží, setkávají se s Pánem - a to jejich práci dodává rozměr úcty,
důstojnosti a cti. My všichni jsme členy Boží rodiny - bohatí i chudobní - a podobně jako
rodina jsme povolaní starat se jeden o druhého. Stejně tak i mnohé organizace mají
společenské akce a setkání pro své členy. Jsou to dobré příležitosti k navázání přátelství,
rozšíření obzorů a podpory záležitostí, kterým věříme. Když však farnost uspořádá ples,
farní den nebo Den rodiny, děje se i něco jiného. Boží lid se shromažďuje v Pánově jménu,
a kde se takto setkají dva nebo více, Ježíš je s nimi (Mt 18, 20).
Společným jmenovatelem tedy není výlet nebo struktura organizace, ale smýšlení, které
říká, že naše vzájemná láska a úcta jsou základními prvky naší víry v Ježíše. Naše ochota
připravit jídlo, uklidit stoly a poumývat nádobí je při těchto setkáních způsob, jakým
můžeme být Kristem pro druhé. Setkáváme se s Ježíšem v jiných lidech a dotýkáme se ho.
Jiné organizace si kladou za cíl tento svět. V jejich stanovách se nevzpomíná vyšší cíl.
Nevzpomíná se budoucí nebo Boží působení mezi námi v současnosti. Jejich cílem je
zlepšit určitou stránku života na tomto světě, což je obvykle dobrá věc, ale je omezená.
Ačkoli Církev sdílí úlohu „podmanit si svět“ a udělat ho lepším, vždy má na mysli hlubší cíl
(Gn 1, 28). Církev všechno v přítomnosti vnímá z hlediska budoucnosti. Nebe je náš
nejvyšší cíl a všechno, co Církev dělá, se soustředí na to, abychom s nadšením přivítali
Ježíše, až se vrátí. Vidíme tedy, že Církev je víc než lidská instituce anebo lidský vynález.
Církev je Boží vynález. Nevznikla proto, že by si apoštolové mysleli, že je to dobrý nápad,
ale protože náš nebeský Otec nás povolal. Nezakládá se na dobrých organizačních
zásadách, ale na Boží touze formovat nás, naplnit nás a vyslat nás jako své vyslance.
Zrozená z Trojice
Západní kultura obvykle příliš nepřemýšlí o nebeském charakteru Církve. Možná v čase
krize, například po tornádu anebo teroristickém útoku, nebo když umírá člen rodiny, se lidé
ve své mysli obrací k nebi a možná hledají v Církvi odpovědi. Běžně jsme však naučení
prožívat převážnou část svého života všedně. Protože se většinou soustřeďujeme na
současný svět, podobně smýšlíme
i o Církvi: hlavně z hlediska jejího vedení a pravidel. Důraz klademe většinou na lidský
rozměr Církve a méně na Boží přítomnost a Pánovu moc. Církev je však duchovní
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instituce! Zrodila se z Trojice! Písmo říká, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného
Syna, aby nás zachránil (Jn 3, 16-17). Když Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, sám slíbil, že
pošle Ducha Svatého, aby nám dal sílu, vedl nás a utěšoval nás (Jan 16, 7; Sk 1, 5. 8).
Duch i Nevěsta nás zvou, abychom přišli a přijali dar životodárné vody, kterou Církev
nabízí (Zj 22, 17). Když během mše svaté recitujeme Vyznání víry, vyznáváme svou víru v
„jednu, svatou, katolickou a apoštolskou Církev “. Tyto čtyři znaky Církve poukazují na její
božskou přirozenost a místo v Božím plánu spásy. Poukazují i na to, k čemu jsme
povolaní, když žijeme v Církvi a pro Církev.
Doma v Božím domě
Dávejme si pozor, abychom nepodceňovali Církev, když ji hodnotíme jen podle měřítek
tohoto světa. Neodstraňujme nejhlubší tajemství Církve - to, že Boží milostí se zúčastňuje
na velkoleposti a svatosti samého Boha. Je to Kristovo tělo! Je to Kristova nevěsta! Církev
je velmi důležitá pro Boží plán - a je tak naplněná jeho mocí a milostí, že ani pekelné brány
ji nepřemohou (Mt 16, 18). Samozřejmě, Církev má své nedostatky. Lidé v Církvi hřeší a někdy velmi těžce hřeší. Církev však navzdory všem nedostatkům a hříchům svých členů
zůstává nádhernou a svatou Kristovou nevěstou (Ef 5, 25-27). Když ztratíme ze zřetele
nebeský rozměr, unikne nám Boží plán pro Církev. A nejen to. Uniknou nám požehnání,
která nám Bůh chce dát prostřednictvím své Církve. Podle otců II. vatikánského koncilu
„Církev velmi touží ohlašováním evangelia každému stvoření osvítit lidí Kristovým jasem“
(Lumen Gentium 1). Když Církev plní toto poslání, pozdvihuje lidi, aby mohli mít účast na
samotném božství. To je její první cíl. To dělá Církev jedinečnou. To z ní činí Boží dům.
Jaká to výsada, když žijeme v Božím domě!
Podle Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj (Adolf Adam) zpracovala Zuzana
Kundrátová (viz. Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře, 6. Ročník, 2.číslo, 6/2013)
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MYŠLENKY NA MĚSÍC PROSINEC
PIERPAOLA TACCALITI - SE SRDCEM POKORNÝM
ÚRYVKY Z KORESPONDENCE A PROMLUV JANA XXIII.
Vydaly Paulínky 2002
1. Cele patřím Bohu, a tak nemohu ani nesmím konat nic, co by se Bohu nelíbilo
a co by nesloužilo k jeho větší oslavě.
2. Jsem křesťan, a proto musím vždy a v každém svém úkonu reprezentovat
Ježíše Krista.
3. Skrytost, modlitba a práce. Modlit se a pracovat, modlit se prací. Pracovat, být
stále soustředěný při studiu, stále. To je má povinnost.
4. Nikdy se nenechte odradit od konání dobra.
5. Postupně si navykněte nikdy neztrácet trpělivost. Vaše mlčení, vaše úplná
odevzdanost Bohu od vás odejme jakékoliv brblání.
6. I kdybyste právě znovu upadli do vašich předešlých chyb, hledejte posilu u
Pána, jenž vám promine. Začněte opět od začátku.
7. Nikdy se nesmíme nechat přemoci smutkem kvůli nedobrým okolnostem a
situacím, v nichž se nacházíme. Naopak je zapotřebí trpělivosti, upírat pohled
vzhůru a mít na mysli ráj.
8. Myslete na to, kolik toho vykonal a kolik toho vytrpěl dobrý Ježíš. Učme se od
něj tomu, abychom si stále nestěžovali, abychom se nerozčilovali, abychom
neztráceli trpělivost ve styku s ostatními.
9. Každý z nás má své nedostatky, musíme se vzájemně snášet.
10. Člověk není nikdy tak veliký, jako když poklekne. Stále si to připomínejme.
11. Zdraví těla, dobré svědomí, láska a práce a touha po pokoji spolu
s očekáváním nebeských dober, to je pravá radost života.
12. Důvěra v Boha a velkodušnost srdce budou tvojí ochranou a tvojí záchranou.
13. Je skutečně pravda, že stačí plně se spolehnout na Pána, abychom zakoušeli,
že je o nás ve všem postaráno.
14. Dodávejme si odvahy. Každý z nás nese své vlastní slabosti, od nichž se musí
očišťovat. Těmi nejsilnějšími v životních zápasech jsou ti trpěliví, oni vítězí.
15. Modleme se za všechny a probuďme v sobě radost z toho, že můžeme
v životě vykonat nějaké to pokání. Jedině tak si můžeme zasloužit mír.
16. Na tomto světě jsme pouze jako poutníci. Někdo dorazí brzy, jiný zase později.
Často je nutné změnit vlak nebo vagón. Opravdu záleží na tom, abychom
dříve nebo později dospěli ke kýženému cíli.
17. Doba, již věnuji práci, musí být souměrná s dobou, již věnuji „Božímu dílu“,
tedy modlitbě.
18. Modleme se, mějme trpělivost, přinášejme oběti a společně si dodávejme
svaté odvahy, abychom byli připraveni na jakoukoli událost.
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19. Lék na všechno opravdu máme ve svém domě. Je to láska k chudobě,
spokojenost s málem, práce a důvěra v Boha.
20. Pravda je pouze jediná a stále stejná, je to pravda evangelia: umět odpouštět
a zapomínat a odplácet dobrem za zlo.
21. Základ svatosti spočívá v naprosté odevzdanosti do svaté vůle Páně, a to i
v nepatrných záležitostech.
22. Snažme se o to, abychom nabyli přesvědčení, že všechno zlo není v druhých
a že všechno dobro není v nás.
23. Mějte trpělivost, pracujte a nenechte se znepokojovat, pamatujte na ráj, který
nás očekává, čiňte všechno, abyste měli zásluhy před Ježíšem.
24. Pokora a láska stačí, a pak ať se děje to, co chce Bůh.
25. Pokračuj v modlitbách k Pánu. To, co zaséváš dnes, vypadá, jako kdyby mělo
přijít vniveč. Nic se ale neztratí. Až přijde čas, přinese to plody.
26. Mnohem platnější je láska v srdci a v jednání než konat zázraky a vracet
k životu zesnulé.
27. S pomocí Páně, jehož musíš neustále vzývat, je třeba postupovat
každodenně o jeden krok kupředu, a právě tak dojdeš velmi daleko.
28. Někdy s tebou nejednají dobře, ale ty odpovídej s větší trpělivostí a
dobrotivostí. Budeš mít velké, opravdu velké požehnání.
29. Každého dne, který prožíváš, si musíš dodávat odvahu, musíš si zvykat na
námahu, radovat se z dosažených úspěchů a toužit po ještě lepších
výsledcích.
30. Především usiluj o to, abys pečoval o svůj dobrý charakter, musíš být upřímný,
otevřený a stále nakloněný dobrému a k omlouvání pochybení těch druhých.
31. Služme Pánu v lásce k němu a v lásce k bližnímu. A Pán nedopustí, aby nám
chybělo to, čeho máme zapotřebí, stejně jako to činí s nebeským ptactvem.
Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.
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KLUBKO
V naší farnosti bylo založeno Klubko pro děti od 5 do 12 let. Setkání probíhají
každý pátek od 16:00 – 18:00 na faře v Loučce. Cílem je, aby se děti začlenily
do kolektivu svých vrstevníků, našly své místo ve světě, naučily se rozvíjet
spolupráci mezi sebou navzájem a být aktivní. Vše bude laděno v křesťanském
duchu.
Pro děti připravujeme bohatý program plný zážitků a zábavy. Chtěli bychom
pořádat tvořivé dílničky, výlety, stanování, různé soutěže, dětské poutě a
mnohé další aktivity.
V rámci Klubka bychom se chtěli zapojit i do veřejné pomoci, jak ve farnosti,
tak v obci.
První setkání Klubka proběhlo v pátek 29. 11. 2013. Jsme rády, že přišlo tolik
dětí. Hlavní náplní programu bylo seznámení a zdobení adventních věnců.
Těšíme se na další společné chvíle.
Míša Klečková a Mája Hrušková
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SOUTĚŽ BIBLE A MY
je dějepisná soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol v celé
České republice, vyhlášená Ministerstvem školství v každém školním roce. Do
soutěže se může zapojit každý žák, který má vědomosti z Písma Svatého.
V letošním roce proběhla již po jednadvacáté. Témata zadání jsou rozdělena
do 3 kategorií podle věku dětí: I.kategorie: žáci 4. a 5.třídy ZŠ, II. kategorie:
žáci 6. a7. třídy ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií, III.kategorie: žáci 8.
a9. třídy ZŠ a víceletých gymnázií, IV.kategorie: studenti středních škol 15 – 19
let. I děti z naší farnosti pravidelně tuto soutěž absolvují. V letošním roce se
do okresního kola dostalo ze ZŠ Kunovice a ZŠ Loučka 6 dětí. Okresní kolo
probíhalo ve Střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
29. listopadu a zúčastnilo se jí z děkanátu Valašské Meziříčí a Vsetín celkem
98 žáků.
Zahájení soutěže začínalo v kapli školy a následně se žáci rozešli do tříd, kde
psali vědomostní test. Následně se testy opravovaly. Nechybělo ani malé
občerstvení ze strany pořadatelů pro zúčastněné žáky a soutěž byla doplněna
i společnými hrami, zpěvem a vzájemným sdílením v tělocvičně školy pro
všechny zúčastněné. Všichni soutěžící prožili krásný, zajímavý a netradiční den
ve společenství dětí, kněží, katechetů i zúčastněných rodičů. Z dětí z naší
farnosti se nejlépe umístila v I. kategorii Alžběta Hrušková ze ZŠ Kunovice na
krásném 25. místě ze 48 soutěžících. V II. kategorii uspěla Alena Kundrátová
ze ZŠ Loučka na 22. místě ze 31 soutěžících. Úspěchy člověka těší, ale důležitá
byla účast všech žáků na soutěži. Prožili netradiční setkání se soutěžním
zápalem pro dobrou věc. Vědomosti, které mají, si odnášejí do svého života a
mohou kdykoliv využít. Je dobré a užitečné, že i takové soutěže probíhají.
Pořadatelé měli všechno krásně připraveno a atmosféra celé soutěže byla
nádherná. Nikdo neodcházel s prázdnou, i Ti poslední dostali upomínkové
dárečky na památku soutěže. Co říci na závěr? Bohu díky za všechna
dobrodiní!
Zdenka Černochová, katechetka

23

☼ ☼ ☼ ☼ ☼

24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
1.1.
6.1.

22:00
08:00
08:00
08:00
08:00
09:30

AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼ ☼
ZIMA 2013/2014

Program mší o Vánocích
Štědrý den
Slavnost Narození Páně, 1. svátek vánoční
Svátek sv. Štěpána, 2. svátek vánoční
Svátek Svaté rodiny
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
Mše v Horním Újezdě s doprovodem zpěvu
Sboru Svatého Huberta

Aktuálně
27. prosince – 18:00 Koncert kapely Gympleři v kostele ve Všechovicích
11. ledna – Tříkrálová sbírka v naší farnosti
11. ledna – Tříkrálový ples v Podhradní Lhotě
25. ledna – Ples mládeže děkanátu
25. ledna – Farní ples v Kelči
15. února – XI. Farní ples naší farnosti Loučka, Hostinec Na Rozcestí
v Kunovicích, začátek v 20:00, mše sv. v 18:00 v místní kapli
23. března – Misijní neděle – misijní koláč
Orel jednota Kunovice Vás zve na tyto akce:
15. prosince
Adventní koncert v kapli v Kunovicích
1. leden 2014
Novoroční vycházka „Okolo Kunovic“
11. leden 2014
Tříkrálová sbírka
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.
ADVENTNÍ KALENDÁŘ ČESKÉ TELEVIZE
Velmi originálním způsobem pojala adventní kalendář Česká televize. Na
tento kalendář se můžete podívat na internetových stránkách:
http://decko.ceskatelevize.cz/advent
Kalendář je určen hlavně dětem, ale nejen jim. Děti se mohou každý den těšit
na otevření dalšího příběhu z obrázku, mohou se zapojit do různých her,
shlédnout pohádku či zahrát si na gramofonu vánoční písně. Za povšimnutí
stojí také komiks O Ježíškovi, který velmi milým způsobem seznamuje děti
s příběhem narození Ježíška.
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LURDY 2014
Ve dnech 8. – 18. července 2014 se uskuteční pouť do mariánského poutního
místa Lurdy. Cena poutě je 6500 Kč + 35 EUR. Cena zahrnuje ubytování,
stravu 3x denně a dopravu.
Zájemci se můžou hlásit u paní Jany Žídkové. Tel: 774957393
DOBRÝ SKUTEK PRO NEMOCNÉ
Letos již počtvrté se chystáme do nemocnice ve Val. Meziříčí, kde budeme
pacientům na různých odděleních zpívat koledy a rozdávat malé dárečky,
které vyrobí děti ze ZŠ Křižná. Je to dobrý skutek, který se u nás často nevidí.
Pacienti reagují na náš příchod překvapeně, s úsměvem i dojetím.
Vysvětlujeme jim, že nejsme škola ani charita, ale jen farníci z farnosti Loučka.
O to je jejich překvapení větší.
Co se týká sbírky na výrobu dárečků, letos jsme se rozhodly pro změnu. Víme,
že se teď u nás pořád vybírají peníze na opravu kostela a nechceme Vás,
farníky, zatěžovat další sbírkou. Proto jsme se rozhodly, že výrobu dárečků
zaplatíme z peněz, které dáváte do kasičky Oveček. Předem Vám děkujeme za
tyto příspěvky!
Dobrý skutek pro nemocné proběhne ve čtvrtek 19.12. v odpoledních
hodinách. Pokud se i vy letos chcete zúčastnit této akce, přihlaste se nám!
Budeme velmi rády za každého účastníka!! Tel: 775 397 728
Vlaďka Kuchaříková & Zdenča Černochová
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VÁNOCE, VÁNOCE, SKORO – I BUDETE
Vánoční rozjímání se soubory Bača a Ovečky.
Sobota 14.12. 18:00, Sál Kulturního zařízení Valašské Meziříčí
Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč.
NEOBYČEJNÁ NOC
Vánoční příběh, hrají a zpívají Broučci ze ZŠ Salvátor.
Středa 8.1. 17:00 - Sál Kulturního zařízení Valašské Meziříčí
Vstupné 50 Kč

INFORMACE O RADIU PROGLAS A TV NOE
Za období září až prosinec jste do pokladničky radia Proglas přispěli finanční
částkou 975 Kč. Obnos byl předán pracovníkům v rádiu. Moc a moc Vás
pozdravují a srdečně děkují za každou korunku, modlitby, dobré skutky i
přízeň poslechu radia. Podpora bude i nadále pokračovat ze strany naší
farnosti a věřím, že i ze strany Vás - posluchačů, členů a příznivců. Krásné,
požehnané a Bohem prozářené Vánoce a nový rok 2014 přejí všem
posluchačům i divákům pracovníci Proglasu a televize Noe. Letáčky,
Zpravodaje a informace o radiu Proglas i televizi Noe jsou umístěny
k volnému rozebrání na lavici u bočního vchodu.
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PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU MISIÍ
Jak jistě mnozí víte, v říjnu o misijní neděli bylo možno si zakoupit za
dobrovolný příspěvek Misijní kalendáře, zápalky, svíčky a tím podpořit misie.
Za nabídnuté misijní předměty se vybrala finanční částka 2 559Kč + 0,80euro.
Děkuji každému, kdo misie podpořil. Finanční částka byla odeslána na účet
Papežského misijního díla dětí do Špindlerova Mlýna. Na závěr cituji z dopisu
Národního ředitele Papežských misijních děl P. Jiřího Šlégra, který je uveden
v Misijním zpravodaji č.14.: „Upřímně oceňuji Vaše nejen jednodenní,
nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií, a ujišťuji
Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě odmění.“
Zdenka Černochová
Srdečně zveme na pásmo

které se uskuteční v úterý 24. prosince 2013 v 10:00 hodin
v parku T. Bati v Loučce.
Přijďte společně s námi pocítit kouzelnou atmosféru Štědrého
dne a odnést si nezapomenutelný zážitek oživením si události,
která se odehrála před více než 2 000 lety.
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... … …
Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu Hašovi za to, že již třetím
rokem poskytují prostor OÚ pro tisk Oveček. Srdečné Pánbůh zaplať!
Redakce Oveček ponechává texty v původní podobě, avšak vyhrazuje si právo na jejich
gramatickou a stylistickou úpravu.
Redakce: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Zdenka Černochová ml.
Korektura: Mgr. Jitka Martínková, o. Jan
Příspěvky vytvořili a poskytli: Ivana Skýpalová, Jana Žídková, Irena Kundrátová, o. Jan, Zuzana
Kundrátová, Ing. Libuše Paloušová, MUDr. Josef Sehnal, Růžena Korečková, Marie Novosadová,
Mája Hrušková, Míša Klečková, Vladimíra Kuchaříková, Zdenka Černochová ml., Zdenka Černochová
st., Ing. Josef Kundrát
Číslo účtu, na kterém probíhá sbírka na opravu kostela:
35-1763626399/0800
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥
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