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ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
prožíváme postní období naplněné ztišením, odříkáním a uvažováním o
utrpení a smrti Ježíše Krista. Možná jste si někdy všimli, že zastavení křížové cesty
jsou zastaveními našeho každodenního života: potkáváme v něm ochotné
Veroniky nebo neochotné Šimony, prožíváme odsuzování, nepřijetí, soucit, bolest,
někdy zakoušíme, co znamená padnout… a znovu vstát… Čím jsem starší, tím víc
to prožívám – půst i Velikonoce.
Před námi je Velký týden. Připomeneme si nejpodstatnější události naší
víry. Ježíš za mne z lásky zemřel a pak vstal z mrtvých. Zvu Vás všechny k těmto
obřadům, abychom je prožili společně jako jedna rodina. Přeji Vám radost z toho,
že Ježíš je mocnější než smrt a z toho, že jsme křesťané.
o. Jan

SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři,
v těchto Ovečkách zavzpomínáme na Vánoce (koledování v nemocnici ve Val.
Meziříčí, adventní duchovní obnovu) i 11. farní ples. Otec Jan nás informuje o
určitých důležitých momentech mše svaté a některé naše farnice Vás vyzvou
k vytvoření společenství Modliteb matek. V tomto vydání oveček se můžete
mnohé dozvědět a také rozjímat nad velikonočním tajemstvím. Na závěr
nechybí aktuální informace a pozvánky.
Přejeme Vám klidné období půstu a poté i radostné Velikonoce!

Pastýřský list pro první neděli postní 2014
Drazí bratři a sestry, milé děti,
už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu,
udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu.
O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční
atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme
na Velikonoce, na dar vykoupení.
Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší katastrofě lidských
dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako by ho
nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé pak brzy
poznali, že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v hříchu bere svobodu i
radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný hříchem jedná nerozumně a
škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má každý z nás, v malém či velkém to
známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik rodinných tragédií začalo hloupým
hříchem, který přivolával další hříchy a spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému
rozhodování?
Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce a velmi
draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený, opuštěný,
odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce Kristus dobře využít.
Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní zranění. Naše viny přitahují jeho
uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci a
najděme všechna svá pochybení, abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb,
které zranily vzájemné vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když
manželé otevřou evangelium a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, jejich
sebedůvěra se rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a
začnou dělat pokání. To znamená: odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a
obrátí se k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se proto
obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu potřebují odvahu,
protože obyčejně se bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. Když překonáme námitky,
odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a společně zakusíme dotek Boží
lásky, zázrak uzdravení. 1 Postní doba zve celé rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte
se na ni společně! A nezapomeňte se omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke
zpovědi. Bude to možná těžké, ale pak budete moci jeden druhého vidět úplně nově. A
pak: co odpustíte, už nikdy nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je
odpuštěno, je čistý.
Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované chyby.
Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Krista v jeho
srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest tiše s ním.
Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na Ukřižovaného.
On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního dechu, modlí se za
odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. Myslíš, že to máš těžké? Na
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kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší rodině kříž. Využij každého pohledu
na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce
podobat, a popros ho o pomoc, o schopnost dál milovat.
Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen smíří s
tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je: nerozhodnout se
nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb neznámých je to trochu
jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev pokory je velkým důkazem lásky.
Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez usmíření, protože na tom závisí budoucnost
jejich lásky. V jedné takové rodině se stalo, že po třech letech manželka odmítla dát
manželovi polibek na dobrou noc. Manžel beze slov klekl k posteli a začal růženec. Byl
přesvědčen, že situace je vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí
desátek ho už dokončit nenechala.
Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je silná a nezranitelná.
Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potřebují Boha. Bez něho se zlu
neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět dlouho odpouštět.
V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit společně
jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také znamená nést společně
naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden druhého. Rodina patří k sobě. I
závod o věčnou spásu běží rodina společně jako tým. Proto jeden druhému pomáhá,
povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se
vyvyšoval.
Drazí manželé, rodiče i děti,
vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Nic
nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny své rány a
ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na kříž ať nás vždy
povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se nevzdává. Nelekejme
se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když se čtyřicet dní jen modlil a postil.
Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží na ty, kteří se rozhodli vydat se za
Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé
pokušení své jasné NE. Buďme jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S
jeho pomocí zvítězíme. Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní
dobou k velikonočnímu vítězství.
Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám.
arcibiskup Jan
K myšlenkám je možno se vrátit na www.ado.cz.
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SLUŽBA LEKTORŮ
Chtěl bych Vás poprosit, milí farníci, abyste zvážili a rozhodli se pro službu, kterou
na mši svaté můžete velmi pomoci k tomu, aby to byla chvíle slavnostní a zároveň
rodinná. Je to služba lektorů. Možná Vás členové Farní rady už oslovili a pozvali
ke čtení Božího slova na nedělní mši svaté. Rádi Vás za ambonem uvidíme a ještě
raději uslyšíme. Je to pěkné, když se do liturgie zapojí co nejvíce lidí, a pro nás
všechny to bude obohacení. Je to čest přednášet Boží slovo, propůjčit Bohu svoje
ústa a dovolit mu, aby mluvil skrze Vás. Za Váš zájem Vám předem děkuji.
o. Jan
ZPÍVÁNÍ ALELUJA
Někteří z Vás se ptali na zpívání verše Aleluja před Evangeliem. V naší farnosti se
začal tento verš zpívat a já to plně podporuji. Wili Türk, odborník na liturgickou
hudbu, říká: „Aleluja a verš před evangeliem je samozřejmostí - je to důležitý
moment, tak jako žalm po 1. čtení. Jiný zpěv či sloka písně je nouzové řešení.“
P. Gottwald, arcidiecézní organolog, po tom, co jsme tento zpěv začali v naší
farnosti zpívat, řekl: „To je skvělé!“
Prvním momentem přípravy na Evangelium je společný zpěv „Aleluja“ s biblickým
veršem, v postní době pouze verše.
Tímto zpěvem:
 se připojujeme ke zpěvu andělů v nebi
 zdravíme jím přicházejícího Pána
 vyznáváme jím svou radost a víru, nezbytnou pro přijetí Božího slova.
Nepředpokládá se, že by byl tento zpěv nahrazen jiným, podobně jako se to
nepředpokládá u žalmu. Zvyk v českých a německých zemích zpívat místo
„Aleluja“ písničku či sloku písně není úplně správný.
Dalším momentem přípravy je náš společný tělesný postoj: již při zpěvu Aleluja se
na znamení úcty k přicházejícímu Pánu všichni postaví a otočí se směrem k
abonu, odkud bude evangelium hlásáno.
 Pozdrav "Pán s vámi", kterým kněz zdraví lid, je nástrojem upoutání
pozornosti, ale též vyznáním, že je zde přítomen živý Ježíš.
 Znamením kříže na čele, ústech a srdci prosíme, aby hlásané Slovo
osvítilo naši mysl, očistilo srdce a otevřelo ústa k Boží chvále.
 Zvolání "Sláva tobě, Pane" je reakce na oznámení knihy, z níž bude
evangelium hlásáno. Je vyznáním, že slyšením Božího slova nás zahaluje
Boží sláva, že Ježíš poslaný Otcem mluví ke své církvi a Duch svatý
způsobuje, že slovo slyšené ušima vstupuje do srdcí a do celého našeho
života.
o. Jan
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VZPOMÍNKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
Uplynula už dlouhá doba, aby se daly jednoduše popsat zážitky z duchovní
obnovy, na kterou jsme byli pozváni v prvním prosincovém týdnu. Jsou někdy
různé důvody k tomu, že člověk nemůže nebo jen váhá zúčastnit se. I já jsem se
rozhodla až v sobotu ráno před odjezdem. A nelitovala jsem.
V Přístavu v Rajnochovicích, což je centrum pro mladé, jsme se setkali s farníky
z této farnosti spolu s mladými animátory. Přivítal nás tamní farář, otec Jiří, a
doprovázel nás náš otec Jan. Společně jsme načerpali a prožili plno silných a
pěkných zážitků.
Byla nám představena řeholní sestra ze Svatého Kopečku, jejíž zvláštní jméno
snad pro nikoho z nás nebylo k zapamatování. Zato její promluva, rozdělená na
několik etap, byla duchovně silná, milá, obohacující. Těžko se hledají slova na to,
co všechno jsme mohli vnímat. Její povídání bylo doplněno i dvěma krátkými
filmy se zamyšlením a následující diskuzí na téma „Přijetí a odpuštění“. Člověk se
ve svém životě může dostat až na samé dno. Když však objeví cestu, kterou ho
vede Bůh, dokáže nemožné. Z filmů jsme si odnášeli velmi hluboký zážitek.
Tím, že jsme se poté sešli u společného oběda, bylo dost času si povykládat
s našimi sousedními farníky. Také jsme se pohostili navzájem díky tomu, že
některé z nás přispěly zákuskem.
Otec Jan nám dal příležitost ke svátosti smíření. Bylo to moc dobré, beze spěchu,
v klidu, pokojný vstup do příprav na Vánoce. A na závěr byla mše svatá ve farní
kapli sv. Jana. Moc pěkně prožitý den. Všem, kteří se čímkoliv o jeho naplnění
přičinili, patří velký dík.
Marie Hrušková
- - - - - OREL JEDNOTA KUNOVICE - - - - Novoroční vycházka
Již tradiční novoroční vycházka k rybníku se konala za téměř jarního počasí.
Zúčastnilo se jí 28 lidiček z Kunovic, Podolí, Branek a Choryně.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. ledna 2014 po požehnání v místní kapli Božského Srdce Páně
vyrazilo pět skupinek dobrovolníků, aby křídou označili domy a popřáli zdraví a
donesli požehnání těm, kdo v nich bydlí. Malí koledníci s jejich vedoucími se činili,
počasí jim přálo a lidé v Kunovicích byli opět štědří. Do kasiček se vybralo
18 761Kč na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc v
zahraničí. Děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. Letos byly pořízeny koledujícím
dětem nové obleky. Za ušití děkujeme paní Marii Dohnalové.
Anna Hrušková
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TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED VE VALAŠSKOMEZIŘÍČSKÉ NEMOCNICI
Milí farníci, ráda bych se s Vámi jen krátce podělila o dojmy z tradičního
koledování v nemocnici ve Valašském Meziříčí. Myslím si, že je zcela namístě říci
tradiční, vždyť se letos ochotní a dobrou náladou naplnění farníci z Loučky (a
jeden dokonce z Kelče) vydali 19. prosince do nemocnice již popáté. I letos jsme
se rozhodli přinést nemocným a mnohdy na lůžko zcela upoutaným pacientům
alespoň nezbytnou špetku vánoční atmosféry a radosti z nadcházejících svátků
Božího narození. Ač nás bylo jen sedm, podařilo se nám vánočními koledami
rozeznít mnohá oddělení nemocnice, včetně interen, oddělení následné péče,
gynekologicko-porodnického oddělení, dětského či rehabilitačního. Na chvilinku
jsme proklouzli i na novorozenecké oddělení a stali se tak v podstatě prvními,
kteří kdy těmto mrňouskům koledy zazpívali. Snad jsme jim i maminkám udělali
radost a kdo ví, třeba jim nějaké záblesky tohoto zpěvu zůstanou navždy v paměti
. Abychom pacientům ty svátky trochu více přiblížili, i co se tradic týče, také
letos jsme rozdávali dárečky. Jednalo se o perníčky vyrobené, nazdobené a
zabalené dětmi ze ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí. Mnoho pacientů nás přijalo
s velkou radostí, někteří se slzami, někteří nás dokonce nechtěli ani pustit do
dalších pokojů. Rozhodli se s námi podělit o důvody své hospitalizace, o své
dojmy a názory na nemocniční péči. Musím říct, že i přesto, že jsme se nacházeli
v nemocnici, bylo celkem veselo . Našli se i takoví, kteří nebyli naší návštěvě
příliš naklonění, ale my budeme stejně doufat, že se za těmi kamennými tvářemi
přece jen skrývá radost z našeho malého předvánočního „turné“. Když nad tím
tak přemýšlím, bylo by hezké, kdyby toto svědectví přesvědčilo i další dobré lidi
k zapojení se do koledování v nadcházejícím roce 2014. Je to jedinečná příležitost
nahlédnout do životů a osudů lidí, kteří nemají o svátcích možnost být se svými
rodinami jako my, lidí, kteří berou život a jeho příhody tak trochu jinak. Musím
říct, že často s mnohem větším nadhledem 
Bc. Michaela Wiesnerová
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HROMNIČNÍ POUŤ MATEK – ŠTERNBERK
Stejně jako loni i letos se malá skupinka maminek z naší farnosti této tradiční
pouti zúčastnila, aby předložila našemu Pánu nejen své děti, ale i ostatní děti naší
farnosti. Z úžasné atmosféry jsme si přivezly povzbuzení, náměty, jak se jako
matky zlepšit, a především vědomí, že na nic nejsme samy. Pouť pořádá hnutí
Modliteb matek, které pro účastnice připravuje odpolední program spojený
s malým pohoštěním, prodejem literatury a především přednáškou (letos otec. F.
Petrik) a společnou adorací a odevzdáním koleček se jmény dětí a vnuků do
společného košíku.
Pouti se zúčastňuje stále více maminek s různých koutů kraje a jejich zájem
svědčí o tom, že společná modlitba za děti je důležitá a pomáhá. Motlitby matek
mají stanovený postup, jak mají probíhat. Informace najdeme i na
www.modlitbymatek.cz.
V naší farnosti, pokud vím, ještě není žádná modlitební skupinka. Tak bych chtěla
tímto vyzvat – najdou se maminky, babičky, které by byly ochotné jednou za
týden nebo čtrnáct dnů se na půl hodiny sejít a společně se pomodlit? Ozvěte se
mi!
Růženka Ševelová
*** MODTLIBY MATEK V NAŠÍ FARNOSTI ***
K modlitbám matek jsou pozvány všechny ženy, které cítí touhu modlit se za děti,
tedy nejen fyzické, ale i duchovní matky. Prosme o vlídnost a laskavost. Pán od
nás očekává, že budeme vlídné, laskavé, že budeme ve svých dětech vidět Jeho.
Buďme vděčné za to, že nejsme odkázány samy na sebe a že nám Pán dal
dočasně děti do opatrování. Naše zodpovědnost trvá
jen krátce a v této době musíme být skutečně vděčné,
že Bůh je s námi.
A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém,
přijímá mne. Mt 18, 5
Modlitby matek v Loučce
První setkání proběhne ve středu 23. dubna po mši
na faře v Loučce. Na setkání se těší Růženka Ševelová
Modlitby matek v Kunovicích
První setkání proběhne ve čtvrtek 24. dubna
v klubovně „Cukrárna“ v Kunovicích v 19:00. Na
setkání se těší Anna Hrušková
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POSTŘEHY Z XI. FARNÍHO PLESU KONANÉHO 15. ÚNORA 2014
V HOSTINCI NA ROZCESTÍ V KUNOVICÍCH
Před plesem byla v kapli mše svatá, sloužil ji duchovní správce farnosti otec Jan.
Tombola sestávala z 276 cen. Hlavních cen na vstupenky bylo 31.
XI. Farní ples připomínal svátek Svatého Valentýna a tématem byla LÁSKA. Proto
celý ples byl laděn do červené a zlaté barvy. Na čelní straně pódia byl sjednocující
nápis „A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska.“ Stoly
zdobily květinové vazby a dřevěné svícny ve tvaru hvězdičky nebo srdíčka, ve
kterých byly umístěny červené vonící kalíšky. V průběhu večera si je návštěvníci
mohli i zapálit. Nad parketem na lustrech byly umístěny červené a zlaté balónky.
U vstupu do sálu obdržel každý účastník plesu malé upomínkové srdíčko, které
bylo na připnutí spínacím špendlíkem. Mělo vyjadřovat symbol lásky a svornosti
všech přítomných. Srdíčka zhotovili manželé Monika a Pepík Kundrátovi z Loučky.
Ples zahájila Vladimíra Kuchaříková. Úvodní slovo a požehnání udělil otec Jan.
Následně začala hrát kapela Rytmik z Valašského Meziříčí, která nás provázela po
celý večer. Začátek plesu patřil slavnostnímu vystoupení „Star Dance“
v provedení místní i přespolní mládeže z našeho děkanátu. Tančilo celkem 6 párů.
Tančení bylo rozděleno na 2 části. První část byla v rytmu waltzu. Kouzlo waltzu
se neslo krásnou hudbou i v jednotném oblečení všech děvčat - v bílých šatech
doplněných červenou stuhou – spolu s jejich krásnými účesy. Druhá část po malé
přestávce byla v rytmu cha-cha a děvčata se bleskurychle převlékla do minišatů
v barvě modré v kombinaci s černou, aby tanec krásně vynikl. Moc se jim to
povedlo, tančení bylo svižné a mělo drive. Však je také přítomní odměnili
bouřlivým potleskem. Závěr programu tanečního vystoupení mladých byl
zakončen tancem „Zuzana“ a nechybělo ani zakončení v podobě vybrání
tanečníků z řad návštěvníků.
Druhým zajímavým vystoupením na plese bylo vystoupení místních hasičů, kteří
tančili na Staropražské písničky. Tančily manželské páry v dobových kostýmech.
Vystoupení bylo vkusné, rytmické, úsměvné, líbivé i melancholické a moc pěkné.
Půlnoční překvapení připravil otec Jan s kněžími z děkanátu. Mělo název „Mafie“.
Na plese se sešli 4 kněží o. Jan Rimbala, o. Jan Bleša z Kelče, o. Karel Hořák
z Hošťálkové, o. Petr Utíkal z Drahotuš.
Na plese se sešlo dost farníků i hostů. Přišli občané z Kunovic i okolí. Sešly se
všechny věkové kategorie.
Nástěnku z akcí během roku připravila děvčata ze scholy pod vedením Zuzky
Kundrátové z Podolí. Výzdobu zajišťovala Zdenka Černochová ml. a Vladimíra
Kuchaříková spolu s šikovnými chlapci a děvčaty, kteří také vystupovali. Celý sál
zdobily ještě červená papírová srdíčka různých velikostí zdobená zlatou stužkou.
Vše moc rychle uběhlo, celým plesem nás provázela dobrá nálada, pohoda a Ti,
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co měli štěstí v tombole, si odnášeli i pěkné ceny a velké kulturní zážitky. Po plese
jsme celý sál ihned uklidili.
Bar nesl název „Bar Svatého Valentýna“. V baru se podávala večeře –
bramborový salát a vepřový řízek, chléb s řízkem. Bramborový salát připravili
manželé Sehnalovi. Řízky smažili Kundrátovi z Loučky, paní Zdenka Stříteská
z Loučky a paní Pavla Kainarová z Loučky. Vše bylo chutné a výborné. V baru se
rovněž prodávaly jednohubky a bufet. Obsluhu v baru zajišťoval kolektiv mladých.
V baru se prodávalo kvalitní víno z Jižní Moravy - Blatnice od pana Pavla Hrušky.
Ples byl oficiálně ukončen po půlnočním překvapení, trval však až do tří hodin
ráno. Po půlnočním překvapení začalo losování hlavních cen na vstupenky. Do
osudí bylo vloženo 215 ústřižků vstupenek. První cena byla překrásná podrobná
Bible i s obrázky. Cenu věnoval o. Jan. Následně až do konce plesu se vydávala i
běžná tombola.
Moc děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili 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. Velký podíl na organizování programu i výzdoby připadl
Vladimíře Kuchaříkové a Zdence Černochové mladší.
Zdenka Černochová st.

KLUBKO
I letos probíhají páteční setkávání dětí na faře. Nový rok jsme se zahájili
výpravou na Přístav do Rajnochovic, aby děti měly možnost poznat tohle centrum
pro mládež. Zahráli jsme si zde kalčo a jiné hry, naplnili prázdné žaludky a
v pořádku dorazili domů. Během dalších setkání jsme se věnovali například
drátování kamínků, vydali jsme se na zimní vycházku, zúčastnili jsme se výtvarné
soutěže Cestou dvou bratří, hráli jsme fotbal a jiné hry venku i uvnitř.
Také jsme začali s dětskými mšemi, které se konají každý první pátek v měsíci
v 16:00. Děti z Klubka vždy nacvičí písničku, kterou na mši zpívají a zapojují se do
průběhu mše i čtením přímluv či prvního čtení.
Pokud víte o dětech od 5 do 15 let, které by se mezi nás chtěly podívat, moc rádi
je mezi námi uvidíme. Schůzky probíhají každý pátek v 16:00 na faře.
Michaela Klečková
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FÓRUM MLÁDEŽE
Ve dnech 21. – 23. února se v prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
uskutečnilo fórum mládeže. Z většiny farností naší arcidiecéze byl vyslán jeden
nebo dva zástupci, aby se setkali se zástupci ostatních farností a otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem. Společně pak diskutovali hlavně o různých
otázkách týkajících se rodiny a manželství. Ze závěrů těchto diskuzí vzniklo
poselství, které by chtěli tito mladí předat ostatním. Z poselství pro vrstevníky je
to například povzbuzení k modlitbě za jejich budoucí partnery, a to třeba i
v době, kdy je ještě ani neznají. Také jim chtějí poradit, aby ideální protějšek jen
nehledali, ale hlavně se jím snažili stát. Velký dík patří jak všem rodinám, které
jsou dnešní mládeži vzorem v lásce a věrnosti a ukazují důležitost společné
modlitby, tak i zasvěceným osobám za to, že nám, mladým, pomáhají na naší
cestě, a že na nás pamatují v modlitbě. Celé znění poselství Fóra mládeže
naleznete na adrese http://www.mladezkromeriz.signaly.cz/2013/forummladeze-2014/ .
Michaela Klečková
α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
DUCHOVNÍ ŽIVOT
Poznání Boha
„Člověk stvořený k Božímu obrazu je povolaný k tomu, aby Boha poznával a
miloval.“
(Katechismus katolické víry čl. 31 – Katechismus viz níže)
„Člověk má schopnosti, které mu umožňují poznat, že existuje jeden osobní Bůh.
Aby však s ním mohl člověk navázat důvěrný vztah, chtěl se mu osobní Bůh zjevit
a dát mu milost, aby mohl přijmout toto zjevení ve víře.“ (KKC čl. 35)
„... Bůh, počátek a cíl všech věcí, může být s jistotou poznán ze stvořených věcí
přirozeným světlem lidského rozumu... Člověk má tuto schopnost, protože je
stvořen k Božímu obrazu.“ (KKC čl.36)
„Touha po Bohu je vepsaná do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem a
pro Boha. Bůh nepřestává člověka přitahovat k sobě a jen v Bohu člověk nalezne
pravdu a štěstí.“ (KKC čl. 27)
„Víra je odpověď člověka Bohu, který se mu zjevuje a sdílí.“ (KKC čl. 26)
My jsme uvěřili v Boha, ale potřebujeme stále růst v poznávání Boha. Nikdy
nejsme u stropu. V něm je všechno, co my hledáme, co my potřebujeme. Jsme
stále na cestě. Když bychom řekli, že Boha známe, tak ho neznáme. Protože on je
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zcela přesahující. On je a má být stále víc naší Perlou, Pokladem (viz Mat 13, 44 46).
Čím více poznáme Boha, tím více poznáme i sebe, tím více i rozumíme sobě a
umíme se sebou něco dělat. Máme pomáhat druhým k poznání Boha a k otevření
se Mu. Není cílem lidi zabavit, učinit jim pestrý, zajímavý program, to je jen
prostředek. Cílem je Bůh. Musíme rozlišovat cíl a prostředek.
CESTY k Bohu. Jak je možné tedy dospět k poznání Boha?


Člověk ze stvořených věcí přirozeným světlem lidského rozumu může
bezpečně poznat Boha.
 Ze Zjevení „Člověk je svou přirozeností i svým povoláním náboženská
bytost. Protože člověk pochází od Boha a jde k Bohu, nežije plně lidským
životem, neprožívá-li svobodně svůj vztah k Bohu.“ (KKC čl. 44)
Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají soukromá. Některá byla
uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není
vylepšovat nebo doplňovat Kristovo zjevení, ale napomáhat k tomu, aby se z
tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. (Více viz KKC čl. 66 a 67.)
Proč člověk může zapomenout na Boha nebo dokonce i popřít Boha
či odmítnout Boha?
(viz KKC čl. 29) Nebo proč se setkáváme s takovým odporem, chladem a
lhostejností proti Bohu?
 z náboženské neznalosti nebo lhostejnosti
 ze vzpoury proti přítomnosti zla ve světě
 ze starostí o svět a bohatství
 ze špatného příkladu věřících
 z myšlenkových proudů nepřátelských vůči náboženství
 ze sklonu člověka hříšníka skrývat se ze strachu před Bohem a utíkat před
jeho voláním
„I když člověk může na Boha zapomenout nebo ho odmítnout, Bůh přesto
nepřestává volat každého člověka a hledat ho, protože chce, aby žil a našel štěstí.
Avšak takové hledání vyžaduje od člověka veškeré úsilí jeho rozumového nadání a
jeho dobrou vůli, „upřímné srdce“ a také svědectví druhých, kteří ho vedou při
hledání Boha.“ (KKC čl.30)
Podle Liturgika: Křesťanská bohoslužba a její vývoj (Adolf Adam) zpracovala
Zuzana Kundrátová
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INFORMACE Z KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ
Na začátku letošního roku jsme obdrželi poděkování od křesťanských medií Rádia Proglas a televize Noe, které Vám ve farním časopisu předkládáme:
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MISIJNÍ POZDRAV ZE ŠPINDLEROVA MLÝNA
Určitě si vzpomínáte, že jsme v loňském roce prodávali v kostele Misijní
kalendáře, svíčky i zápalky, abychom společným dílem i pochopením přispěli na
Misie. V pokladničce na misie za prodané předměty bylo celkem 2 559 Kč. Ostatní
informace Vám poskytne přiložený dopis.
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SPOLUPRACOVNÍCI DĚKANA
Snaha rozvíjet pastoraci potřebným způsobem i přes nedostatek kněží, kteří musejí spravovat více
farností, vedla v posledních letech k většímu zapojení laických pracovníků, a to ne cestou
klerikalizace laiků, kteří by přebírali liturgické funkce, ale osvobozením kněží od prací jiných profesí,
které se ovšem od kněží očekávaly, a doplněním činností, které v podstatě přísluší laikům, ale díky
omezení laické činnosti za komunismu, se také očekávaly od kněží.
Základní jednotkou spolupráce je děkanát pod vedením děkana. V každém děkanátu jsou katecheti,
které zastupuje jeden z nich. Dále pastorační asistent pro Charitu, laický pracovník rodinné
pastorace, tam, kde je nemocnice, také „nemocniční kaplan“, třeba zastoupený laickým asistentem,
technický administrátor a děkanátní účetní. Jeden z kněží je navíc jmenován kaplanem pro mládež,
který si vybírá děkanátního animátora mládeže. Děkan zodpovídá za jejich práci i spolupráci mezi
sebou a s kněžími. Všichni mají své odborné vedoucí na Arcibiskupství.
Zástupce katechetů - Ve spolupráci s děkanem a správci farností koordinuje službu katechetů;
organizuje aspoň čtyřikrát ročně setkání katechetů v děkanátu, jehož program připraví ve spolupráci
s děkanem a z něhož vyhotoví zápis a zašle na katechetické centrum; má kontakt s katechetickým
centrem arcidiecéze, zprostředkovává informace a materiály, vidí potřeby katechetů a stará se o
jejich účast na formačních setkáních.
Centrum pro rodinu - Arcidiecézní centrum pro rodinu má v každém děkanátu pracovníka, který
má roli animátora, získává dobrovolné spolupracovníky a koordinuje jejich práci. Pomáhá kněžím s
přípravou snoubenců, aspoň pokud jde o otázky manželského života. Neprovádí však kurzy sám,
ale zajistí proškolené manžele dobrovolníky, kteří se po řádné přípravě a s pověřením biskupa
střídavě s jinými manželskými páry ujmou jednotlivých kurzů.
Nabízí školám lekce rodinné výchovy, iniciuje kroužky rodin, setkávání seniorů, modlitby matek či
otců nebo vdov, ale vždy po dohodě se zodpovědnými za jednotlivé aktivity a s místním farářem.
Malá společenství dávají příležitost zakoušet církev a také ji spoluvytvářet jako místo setkávání s
Bohem, jako znamení Boží přítomnosti pro svět. Společenství se neizoluje od ostatních, ba
spolupracuje s nimi a snaží se pod vedením faráře zapojit do společenství farnosti, kterou
spoluvytváří.
Nemocniční kaplan - Věnuje se pacientům v nemocnici i jejich příbuzným a zaměstnancům
nemocnice. Po odborné stránce podléhá biskupskému delegátu pro pastoraci nemocných. Pracuje v
nemocnici nebo také v jiných zdravotnických a sociálních zařízeních. Spolupracuje se
zodpovědnými za společenství rodin, seniorů, mládeže, Charity a Maltézské pomoci, z jejichž řad
pocházejí dobrovolníci spolupracující při návštěvách nemocných či organizaci bohoslužeb v
nemocnicích a dopravě či doprovodu pacientů na bohoslužby.
Pastorační asistent Charity - Je součástí pracovního týmu ředitele místní Charity. K jeho hlavním
úkolům patří péče o duchovní rozměr Charity, spolupráce s farnostmi a péče o dobrovolníky Charity.
Každá farnost má nejen zajistit bohoslužby a katecheze, ale i péči o potřebné. Každá farnost
potřebuje dobrovolníky, kteří mají přehled o nemocných a starých lidech, které navštěvují jménem
místního společenství církve. Kde je potřeba profesionální pomoci, upozorní pracovníky Charity.
Rovněž připravují pozvání kněze, aby udělil svátosti, nebo aspoň nemocné navštívil, rovněž
upozorní kněze na potřebu posílat k někomu častěji akolyty se svatým přijímáním. Všímají si těch,
kteří kvůli věku či nemoci už do kostela nechodí, a snaží se jim nabídnout blízkost církve a její lásky.
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Udržují kontakty s farníky, kteří odešli do domovů důchodců, i když je to v jiné farnosti. Dobrovolníci
upozorňují kněze i na lidi v nouzi, kteří potřebují pomoc farnosti.
Pastorační asistent Charity se setkává se zástupci dobrovolníků ze všech farností, aby se
především vzájemně povzbudili a vyměnili si zkušenosti. Je také většinou děkanátním
koordinátorem Tříkrálové sbírky a má na starosti péči o koledníky, které je třeba nejen získat pro
sbírku, ale taky je připravit, projevovat jim vděčnost a vychovávat z nich celoživotní spolupracovníky
charitního díla.
Kaplan pro mládež - Jeden z kněží děkanátu je navíc ke svému úvazku ustanoven kaplanem pro
mládež děkanátu. Metodicky ho řídí biskupský delegát pro mládež, se kterým se schází na
plánovaných setkáních. Jeho úkolem je animovat a koordinovat pastoraci mládeže v děkanátu ve
spolupráci s místními kněžími. V jeho práci mu pomáhá děkanátní animátor. Mládež žije především
ve společenství místní farnosti, ale také vytváří větší společenství děkanátu. Zapojuje se do akcí pro
mládež v rámci diecéze i národa. Kaplan se pravidelně setkává s animátory jednotlivých farností a
stará se o jejich formaci. Snaží se pomáhat zvláště v těch farnostech, kde společenství mladých
nefunguje.
Technický administrátor - Zajišťuje potřebné opravy církevního majetku v děkanátu, výběrová
řízení prováděcích firem, vyhledává možnosti dotací a připravuje projekty pro dotace a také plnění
jejich podmínek, jedná s potřebnými úřady povolení stavby či opravy, včetně památkové péče.
Dohlíží na inventarizaci majetku a jeho ocenění či potřebné přehledy pro Arcibiskupství. (Inventury
dělá v každé farnosti inventurní komise složená z farníků.) Pro farnosti děkanátu je preventistou
požární ochrany. Za farnosti jedná jen v rámci pověření od faráře, který je zodpovědný před
zákonem. V žádném případě není náhradníkem aktivních farníků a brigádníků, ale odborným
garantem.
Děkanátní účetní - Zpracovává podvojné účetnictví všech farností děkanátu dle platných právních
předpisů o účetnictví a na základě oběhu účetních dokladů, které jí předepsanou formou měsíčně
dodávají všechny farnosti. Metodicky ji řídí ekonom Arcibiskupství.
Děkanovi pastorační spolupracovníci - Pravidelně se setkávají pod vedením děkana, aby
koordinovali svou práci. Aspoň dvakrát za rok se všichni zúčastňují děkanátních rad. Všichni
pastorační asistenti spolupracují na spáse nesmrtelných duší. Proto se především sami snaží o
hluboký duchovní a svátostný život, účastní se duchovních obnov a jednou za rok krátkých
duchovních cvičení. Pro svěřené dílo zajišťují také duchovní podporu formou modlitebních
společenství, které je dobré budovat i v domovech důchodců, a to ne jen církevních. Pod vedením
kněze připravují ve farnostech adorační hodiny za práci katechetů, život mládeže, obnovu rodin,
službu nemocným a pastorační dílo Charity. Vzájemná spolupráce asistentů má vést také ke
spolupráci těch, které animují.
Techničtí spolupracovníci děkana - Vědí, že pracují pro církev a mají podíl na budování Božího
království ve světě. Proto se snaží o svědomitou a poctivou práci s pocitem zodpovědnosti za
svěřené hodnoty nejen před lidmi a před zákonem, ale i před Bohem. I jejich osobní život musí
odpovídat církevní službě. Snaží se o duchovní život a jednou za rok se zúčastňují aspoň krátkých
duchovních cvičení.
Připravil arcibiskup Jan Graubner (převzato z časopisu Oldin 1-2 / 2014)
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POUTNÍ MÍSTO ŠTÍPA SI PŘIPOMNĚLO VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Štípa si v neděli 23. března 2014 připomněla významné výročí. Právě v tento den
uplynulo 400 let od úmrtí urozené Lukrecie Nekešové z Landeka, zakladatelky
nového poutního kostela Narození Panny Marie ve Štípě. „Mladá a zbožná
šlechtična Lukrécie před svou smrtí odkázala celý svůj majetek církvi a zavázala
svého manžela Albrechta z Valdštejna, aby zde postavil velký chrám a přenesl do
něho uctívanou sošku Panny Marie Štípské. Při novém kostele měl na přání své
ženy nechat postavit také klášter. Valdštejn přání vyplnil a na stavbu povolal
zručné dělníky a stavitele, pravděpodobně až z Itálie. Kostel byl do současné
podoby dostavěn až o mnoho desítek let později, ale díky závěti paní Lukrecie se
může Štípa chlubit jedinečnou svatyní v celém širém okolí.“
Slavnostní mši svatou, která začala v 10.30 hodin, celebroval světící olomoucký
biskup Josef Hrdlička. Mši svatou doprovázelo Pěvecké sdružení moravských
učitelů pod vedením prof. Lubomíra Mátla. V 15 hodin pak mělo toto pěvecké
těleso samostatný koncert. Při slavnosti si mohli návštěvníci prohlédnout
svatební oděv z počátku 17. století a na vlastní oči vidět, jak byli Lukrecie
Nekešová a její manžel Albrecht z Valdštejna oblečeni v jejich svatební den. Oděv
byl přesnou kopií originálu. Slavnosti se účastnili také krojovaní z okolních obcí.
„Je to ohromné, co se podařilo díky obětavosti lidí, kteří to všechno připravovali
prakticky ve svém volném čase," řekl jeden z nich, Karel Krádotek.
Součástí akce byla výstava věnovaná působení Lukrecie a Albrechta na Východní
Moravě. Kostel byl v tento den otevřen pro veřejnost až do 18 hodin a k dispozici
byl také průvodce.
„Kostel ve Štípě patří k nejnavštěvovanějším církevním památkám, což jistě
souvisí s těsnou blízkostí malebné Zoologické zahrady Lešná u Zlína. Rodiny
s dětmi často spojují tyto dva cíle do jednoho výletu. Navíc k lepší dostupnosti
kostela významně pomohla i nedávná oprava prostranství před ním," řekl krajský
radní pro oblast kultury, památkové péče a spolupráce s církvemi Ladislav
Kryštof.
Slavnost se konala za podpory statutárního města Zlína - místní části Štípa,
Zlínského kraje, ve spolupráci se Spolkem přátel hradu Lukova a občanským
sdružením Communitas Auxilium.
Otec biskup Hrdlička a otec Sedláček - místní kněz - byli velmi potěšeni velkou
účasti věřících i přes nepřízeň počasí. Otec Sedláček s farníky už nyní připravuje
další slavnost na měsíc květen a říjen. „Všichni ctitelé Panny Marie Štípské jste už
nyní zváni,“ vyslovil Otec Sedláček.
Ivana Skýpalová
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Program mší o Velikonocích
Zelený čtvrtek
16:00 (obřad umývání nohou)
Velký pátek
16:00
Bílá sobota
19:00 (9:00-19:00 celodenní rozjímání u Božího hrobu)
Velikonoční neděle
08:00 (svěcení velikonočních pokrmů)
Velikonoční pondělí
08:00
Zpovídání
10.4.2014 (čtvrtek)
Police
15:00 – 16:00
Branky
16:30 – 17:30
11.4.2014 (pátek)
nemocní
dopoledne
Choryně
16:30 – 18:00
12.4.2014 (sobota)
Val. Meziříčí 8:00 – 11:00
Kelč
13:30 – 15:30
26. dubna
11. května
25. května
27. května
8. června
22. června
22. června
29. června
29. června

13.4.2014 (neděle)
Rožnov p. R. 15:00 – 18:00
15.4.2014 (úterý)
Kunovice
17:00 – 18:00
16.4.2014 (středa)
Loučka
14:00 – 16:00

Hasičská pouť na sv. Hostýně
Pouť Loučka - Neděle Dobrého Pastýře
První svaté přijímání ve farnosti
ProsPěš pouť
Seslání Ducha svatého
Farní den
Slavnost Božího Těla
Pouť v Kunovicích - Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Pouť v Kelči, 10:00

Pozvání od Jednoty Orel:
10. 4. Velikonoční krášlení /klubovna Cukrárna, Kunovice/
11. 5. Blahopřání maminkám / informace budou na nástěnce/
18. 5. Putování k Svaté Anně do Rajnochovic /informace budou na nástěnce/
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Srdečně Vás zveme na
PROMÍTÁNÍ PAŠIÍ SEHRANÝCH MLÁDEŽÍ NAŠÍ FARNOSTI ROKU 2006
v neděli 13. dubna 2014 od 18:00 v našem kostele Dobrého Pastýře v Loučce.
Součástí bude křížová cesta. Přijďte zavzpomínat i rozjímat nad velikonočním
tajemstvím ♥
MYSLIVECKÁ MŠE SVATÁ ZA ZEMŘELÉHO PROF. DR. ING. RUDOLFA HAŠU
V letošním roce se neuskutečnila mše svatá za pana profesora Hašu tak, jako to
bylo jiné roky. Společnost pro naplnění odkazu profesora Haši rozhodla, že velká
slavnostní mše svatá se bude konat jednou za pět let, a to vždy při výročí jeho
úmrtí. Mezitím bude jen malá slavnostní mše sloužená místním knězem. Pro
zaneprázdněnost kněží v tomto přicházejícím velikonočním období mše svatá
proběhne v úterý 8. 4. 2014 v 18.00 v kapli v Kunovicích.
Ivana Skýpalová
ZELENÝ ČTVRTEK A TRADICE UMÝVÁNÍ NOHOU
Při večerní bohoslužbě na Zelený čtvrtek se v některých farních kostelích drží
tradice mytí nohou. Ne jinak je tomu i po dobu několika let v naší farnosti. Také v
letošním roce si na Zelený čtvrtek připomeneme tento počin, který vykonal Ježíš
svým učedníkům. Vyzýváme tedy muže ochotné se podrobit této tradici či skutku
pokory a lásky, aby našli odvahu a nahlásili svou účast do středy před
Velikonočním triduem v sakristii na čtvrteční umývání nohou. Inspirovat se
můžeme přečtením evangelia apoštola Jana, který jako jediný popisuje, jak Ježíš
umýval nohy svým učedníkům.
Ing. J. Kundrát
SVĚCENÍ POKRMŮ
Na neděli Zmrtvýchvstání Páně se světí pokrmy našich hospodyněk a hospodářů.
Vyprošujeme požehnání pro naše rodiny a kuchařky, kuchaře, kteří se starají o
blaho našich chutí i pokrmů. Přineste si na mši svatou mazance, beránky, vajíčka,
čokoládové zajíčky apod. Vytvoříme z nich krásnou výzdobu, ale hlavně si
vyprosíme požehnání pro všechny přítomné i naše rodiny.
ŘKF Kelč pořádá
ZÁJEZD DO ITÁLIE v 24. – 30. srpna 2014
cena: 6 300 Kč. Hlásit se můžete ve farní kanceláři v Kelči.
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Pozvání na film Všetky moje deti
22. a 23. dubna 2014 (úterý a středa) v 17:30 Vás zveme do kina ve Val. Meziřičí
na film o práci faráře Mariána Kuffy s Romy pod názvem Všetky moje deti. O.
Kuffa se věnuje lidem z okraje společnosti a Romové jsou jedni z nich. Je to
příběh o víře, odvaze a přesvědčení jednoho člověka, který se snaží žít svou víru
naplno a chce pomáhat naplno.
Těšíme se na krásný duchovní a inspirativní zážitek.
o. Jan
Pozvání na film Poslední vrchol
Ve dnech 15. a 16. dubna v 19:30 bude Kino Svět ve Val. Meziříčí promítat film
Poslední vrchol. Film poslední vrchol ukazuje typ kněze, o kterém nikdo nemluví:
anonymní kněze, kteří slouží Bohu tím, že slouží druhým. Pablo Domínguez věděl,
že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh
přijal jeho nabídku.

POUTNÍ KALENDÁŘ – KŘTINY 2014
Farní kostel - poutní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách

(Hod Boží velikonoční - 20. dubna 2014)
 Křtinské posvícení - 21. dubna 2014
 Hasičská pouť - 27. dubna 2014
 Brněnská pěší pouť - 8. května 2014
 Orelská pouť - 18. května 2014
 Noc kostelů - 23. května 2014
 První jarní pouť - 31. května a 1. června 2014
 Hlavní pouť - 7. a 8. června 2014
 Pouť za oběti totalitního režimu - 22. června 2014
 Hanácká a vyškovská pouť - 28. a 29. června 2014
 Svatoanenská pouť - 27. července 2014
 Pouť v Bukovince - 17. srpna 2014
 Korunovační pouť - 31. srpna 2014
 Farní hody - 14. září 2014
 Dušičková pouť - 19. října 2014
 Svatohubertská mše - 9. listopadu 2014
Začátek mší svatých: 07:30 hod., 09:00 hod., 10:30 hod. Více na www.krtiny.cz
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... …
Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu Hašovi za to, že již čtvrtým
rokem poskytují prostor OÚ pro tisk Oveček. Srdečné Pánbůh zaplať!
Redakce Oveček ponechává texty v původní podobě, avšak vyhrazuje si právo na jejich gramatickou
a stylistickou úpravu. Fotografie nezveřejňujeme. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Zpravodaje
oveček Dobrého Pastýře emailem, pište na adresu farnostloucka@seznam.cz
Redakce: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Zdenka Černochová ml.
Korektura: Mgr. Jitka Martínková
Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Marie Hrušková, Ivana Skýpalová, Bc. Michaela Wiesnerová,
Michaela Klečková, Anna Hrušková, Růženka Ševelová, Zdenka Černochová st., Mgr. Vladimíra
Kuchaříková, Ing. Josef Kundrát, Zuzana Kundrátová
Číslo účtu, na kterém probíhá sbírka na opravu kostela:
35-1763626399/0800
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥

20

