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SLOVO OTCE JANA
Drazí farníci,
na úvod našeho farního časopisu bych Vás chtěl pozdravit a poprosit
o modlitbu sv. růžence, která je tak moc důležitá a potřebná. Mám rád tuto
modlitbu a ze zkušenosti mohu říct, že kdykoli jsem se ji pomodlil, vždy mě
zklidnila. Zkusme se ji v tento mariánsky měsíc modlit častěji, pozorněji a hlouběji.
Jistě uděláme Panně Marii radost.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří jste se podíleli (a podílí) na opravě
našeho krásného kostelíčka. Mám radost, že je tak pěkný a doufám, že to krásné
prostředí uvnitř bude odrážet i krásu naší duše. Původně jsme chtěli náš kostel
„jen vymalovat“, ale s tím souviselo a navazovalo na to mnoho jiných prací:
odvlhčení zvenku i zevnitř, elektroinstalace osvětlení, ozvučení, zabezpečení,
větrání a topení. Podrobněji se o tom rozepíšu až v příštích Ovečkách.
Moc Vám v tomto měsíci přeji pokoj v duši - i skrze modlitbu sv. růžence.
o. Jan
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Podzimní čas, padá listí, do schránky krabičky Oveček také spadla pěkná
řádka listů, ale papírových. V dnešním čísle Oveček nalistujete, jak proběhla pouť
ke sv. Anně u kapličky v Kunovicích. Dočtete se, jak vypadaly oslavy výročí pana
Tomáše Bati v Loučce. Za zmínku stojí, že ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm byly Hubertské slavnosti. V Kunovicích se uskutečnila
vzpomínková mše svatá za oběti první světové války. Okénko scholy také popisuje
průběh mší a funkci scholy. Mladí z farnosti píší o Medjugorii. Nechybí ani
poděkování všem obcím z naší farnosti za jejich přízeň, kterou nám věnovali
v průběhu celého jejich volebního období. A
důležitá informace je, že si stále můžete zakoupit
sváteční oplatky naší farnosti, vše se dočtete,
pokud prolistujete nové podzimní číslo Oveček.
V neposlední řadě Vás čekají informace o
připravovaných akcích.
Redakce Oveček Vám přeje krásný,
prosluněný podzim. Uvařte si čaj či kávu, dejte si
něco dobrého, pohodlně se usaďte a začtěte se na
chvíli nad těmito řádky. Ovečky jsou nás všech 
Vaše redakce Oveček

SVÁTEČNÍ OPLATKY Z LOUČKY
V prodejnách potravin v našich obcích si můžete zakoupit lázeňské
oplatky s názvem Sváteční oplatky z Loučky. Tento název je zvolený proto, že
naše obce patří do farnosti Loučka. Vystihují to i fotografie a obecní znaky na
zadní straně obalu. Zakoupením těchto oplatků přispějete na opravu farního
kostela v Loučce, částkou 9 Kč. Cena oplatků je 35 Kč.
PODĚKOVÁNÍ STAROSTŮM A ZASTUPITELŮM OBCÍ NAŠI FARNOSTI
Jménem farní rady bych chtěla poděkovat panu Ing. Josefu Hašovi –
starostovi obce Kunovice a zastupitelstvu obce, za vstřícnost a porozumění, které
věnovali farnosti po celé volební období. Zvláště nyní, kdy probíhá rozsáhlá
oprava farního kostela v Loučce. Bylo nám umožněno po celou tuto dobu
používat kapli k pravidelným mším svatým. Mnozí si ani neuvědomují, že kaple je
obecní, bere se vše automaticky (např. elektřinu platí obec). Rovněž chci
poděkovat paní Minářové, která vše pravidelně připravuje ke slavení mše svaté.
Také těm, kteří jí pomáhají s úklidem a výzdobou kaple.
Poděkování patří i obci Podolí, za podporu a finanční dary.
Velký dík od farní rady patří paní Ing. Libuši Paloušové – starostce obce
Loučka, a také celému zastupitelstvu obce. Vždy se snaží v jakékoliv situaci
pomoci, dát radu či porozumět. Zvláště nyní při probíhající opravě kostela.
Děkujeme.
Za farní radu Ivana Skýpalová
KNIŽNÍ PUBLIKACE : HISTORIE FARNOSTI LOUČKA
Možná jste se již doslechli o tom, že se připravuje publikace, která přiblíží
dění ve farnosti a historii křesťanských památek obcí v naší farnosti – Loučka,
Kunovice, Podolí, Lázy a Lhota u Kelče (která historicky spadala do farnosti
Loučka). Knihu připravuje paní Hana Sedláčková z Loučky, která už delší dobu
shromažďuje materiály, fotografie a různé informace z ústního podání pamětníků
– nejstarších obyvatel našich obcí. Farní rada s o. Janem podporuje dílo paní
Sedláčkové. Ještě není jasné, kdy publikace vyjde, ale byli bychom rádi, kdyby se
tak stalo v předvánočním čase. Byl by to hezký vánoční dárek. Momentálně
sháníme peníze na počáteční investici, která by se však měla prodejem knihy
vrátit zpět.
Pokud publikace vyjde, věříme, že se setká se zájmem Vašim a zájmem
ostatních občanů obcí naší farnosti. Zakoupením též přispějete na dobrou věc.
Kdyby se našel někdo, kdo by chtěl na tuto knihu finančně přispět - budeme rádi.
Za farní radu Mgr. Vladimíra Kuchaříková
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MŠE SVATÁ U KAPLIČKY SV. ANNY
Na okraji Kunovic stojí malá kaplička. Postavili ji naši předkové a nechali ji
zasvětit sv. Anně. Léta jsme kolem chodili, možná jsme udělali křížek, nebo
nakoukli dovnitř, a to bylo vše. Před několika lety však přišel někdo s nápadem,
uspořádat pouť a oslavit tak tento krásný svátek, svátek babičky Panny Marie. A
tak i letos, i když o týden dříve, nastaly velké přípravy.
Krásný slunečný den se chýlil k večeru a ke kapličce se začali scházet
občané ze všech stran a dokonce přišli i přespolní. Za chvíli byly lavice, které
přichystali hasiči, obsazené do posledního místečka, takže lidé ještě i stáli kolem.
Kaplička a prostor před ní krásně vyzdoben, dechová hudba z Kelče a Sbor Sv.
Huberta připraveni doprovázet mši svatou. A již přicházel průvod ministrantů
s křížem v čele a s nimi otec Jan a otec Vratislav ze Všechovic, který přijal pozvání
na tuto slavnost.
Zvláštní atmosféra mše svaté pod širým nebem umocněná hudbou a
zpěvy, jak sboru, tak i věřících, vytvořily krásný duchovní zážitek pro všechny
přítomné. Po mši svaté se celé společenství odebralo na sokolské hřiště, kde bylo
připraveno pohoštění. Pan Perutka uvařil skvělý guláš a nechyběly ani koláčky a
jiné sladkosti, které připravily ochotné hospodyňky. Večer tak pokračoval
sousedským posezením. Přišel mezi nás i otec Jan, a tak při povídání a poslechu
hudby nám bylo všem dobře. Už se začalo stmívat, když jsme se rozcházeli do
svých domovů. Všem organizátorům patří velký dík. Budeme vzpomínat na tak
hezký zážitek a těšit se opět na příští rok.
Novosadová Marie
Uplynul rok a 19. července 2014 se u kapličky svaté Anny v Kunovicích
sešli při mši svaté občané Kunovic a farníci farnosti Loučka ke slavení svátku svaté
Anny. Hlavním celebrantem byl P. Mgr. Vratislav Kozub ze Všechovic. Na tuto
slavnost jej pozval administrátor naší farnosti P. Mgr. Jan Rimbala. Mši svatou
doprovázela dechová hudba z Kelče a Sbor svatého Huberta. Atmosféra byla
slavnostní, pouťová. Svědčila o tom i velká účast našich občanů. Po mši svaté
jsme se přesunuli na sokolské hřiště, kde nám výbor Honebního společenstva
připravil pohoštění. Nechyběl výborný guláš od našeho mistra gulášů p. Radka
Perutky, k tomu pivní mok a sladkosti našich hospodyněk.
Touto cestou chci poděkovat výboru Honebního společenstva za krásný
červencový podvečer, který pro nás připravili. Všem přítomným, že přišli podpořit
dobrou akci v naší obci a děkuji srdečně těm, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili
do příprav i průběhu celé akce. Můžeme být vděčni, že nám obec zdobí pěkná
malá kaplička, která každého vítá při příjezdu či vstupu do naší obce. Každého
může oslovit jinak, ale je to krásná památka našich předků, kteří jistě měli tu
správnou i chytrou myšlenku, proč kapličku zasvěcenou svaté Anně postavili.
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Určitě mysleli na rodiny, které v obci byly, jsou a přímluvou i požehnáním svaté
Anny nepohrdnou.
Ivana Skýpalová
BYLI JSME PŘI TOM... ANEB OSLAVY TOMÁŠE BATI V LOUČCE
V době, kdy mnozí ještě prožívali své dovolené, děti si užívaly prázdnin,
připravilo ředitelství firmy B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s.r.o. ve
spolupráci s OÚ Loučka velkolepé oslavy stoletého výročí narození pana Tomáše
Bati Jr. a 120 let od založení firmy Baťa. Kdo si udělal čas a chtěl si užít kulturního
vyžití, ten měl příležitost. Pro děti byl připraven doprovodný program, historické
soutěže, lanová dráha a jiné atrakce.
Účastníky vítala a celým dnem provázela dechová hudba Lidečanka. Po
oficiálním zahájení a uvítání hostů proběhlo vzpomínání na Tomáše Baťu Jr.. Pak
pokračoval bohatý program až do večera. Vystupovali například Valašský a
Slovácký soubor písní a tanců Vsacan a Vlčnovjan, HIP Aerobik Loučka, ŠDS
Memento mori – rytíři, ukázky dřevorubeckého sportu, kde si mohli zasoutěžit i
laici. Celou akci provázelo celkem příjemné počasí – sem tam nějaký mráček, ale
jinak to byl moc hezký zážitek. Všichni měli možnost bohatého občerstvení.
Naše farnost zde měla svůj stánek, kde jsme měli možnost shlédnout
kroniku, nástěnku o činnosti ve farnosti, byla zde možnost přispět na náročnou
opravu farního kostela, ať už přímo do kasičky, nebo zakoupením Svátečních
oplatků z Loučky. Koupí tohoto výrobku jde příspěvek na opravu kostela a též
máme pro sebe krásnou vzpomínku na slavnostní den. Obal oplatek je bohatě
ilustrován, lze se na něm seznámit se skutečnou historií obcí, které patří do
farnosti Loučka. Celý den byl otevřen kostel, kde každý mohl shlédnout postup
prací, které zde probíhají.
Díky za dobrý nápad a hlavně obětavost, se kterou se toto připravovalo.
Ještě jednou díky všem, kteří tuto akci připravili.
Jana Žídková
OCENĚNÍ FARNÍKŮ NAŠÍ DIECÉZE(A FARNOSTI)
U příležitosti arcidiecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi arcibiskup Mons.
Jan Graubner ocenil práci 64 zasloužilých farníků z naší arcidiecéze, kterým
osobně poděkoval 10. května 2014 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Za aktivní a nezištnou pomoc, za obětavou službu a všestrannou pomoc
ve farnostech, za činnost v ekonomických a pastoračních radách, za
katechetickou činnost a práci s dětmi, za podílení se na kulturních aktivitách, za
pomoc při opravách kostela a také za péči o kostel, kostelnickou službu a službu
varhaníků a vedení sboru dostali děkovné uznání: Luděk Housírek z farnosti
Loučka u Valašského Meziříčí.
(Převzato z Oldin, 06/2014)

4

UCTILI JSME PAMÁTKU OBĚTÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Dne 10. srpna jsme se sešli na společné nedělní bohoslužbě v kapli
Božského Srdce Páně v Kunovicích, která nyní v době obnov našeho farního
kostela slouží k pravidelným bohoslužbám pro naše farníky. Tato bohoslužba byla
vzpomínková – byla obětována za oběti 1. světové války, zvláště pak za oběti
z našich vesnic, které patří do farnosti Loučka.
V zaplněné kapli se sešli mimo farníků i zástupci OÚ – paní starostka Ing.
Libuše Paloušová z Loučky, místostarosta Kunovic Ing. Tomáš Mareček, zástupci
hasičských sborů z Kunovic, Loučky a Podolí s prapory. Mši svatou sloužil místní
farář Jan Rimbala, který ve své homilii připomněl oběti této velké války. Celou mši
svatou doprovázel krásným zpěvem Sbor Svatého Huberta.
Po mši svaté jsme se odebrali k památníku před kaplí, který byl zde
postaven našimi předky, aby nám připomínal hrdiny naší obce (v současnosti byl
krásně zrekonstruován). Za zvuku „večerky“, která v podání pana učitele Vojtěcha
Tomka z hudební školy v Bystřici p. H. celou atmosféru krásně dokreslila, byl
položen věnec a vzdána pocta všem padlým. Po skončení aktu odjeli ještě
zástupci obce a hasičů k památníku do Loučky.
Za sebe a za ostatní farníky, se kterými jsem hovořila, můžu říct, že to byl
krásný jak duchovní, tak i světský zážitek. Všem, kteří tuto akci připravili, patří
velký obdiv a upřímné poděkování.
Jana Žídková

HUBERTSKÉ SLAVNOSTI VE VALAŠSKÉM MUZEU V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ
POD RADHOŠTĚM
V sobotu 30. srpna jsem měla tu čest doprovázet naše zpěváky ze Sboru
Sv. Huberta z Loučky na hubertskou mši svatou do rožnovského skanzenu. Mši
svatou, nejen pro myslivce, sloužil otec František Cinciala a náš sbor tuto mši
svatou doprovázel pěvecky. Zpěváci jako vždy podali perfektní výkon, i když měli
poprvé zastupující dirigentku Marušku Míčovou, které se premiéra moc povedla.
Ve skanzenu bylo plno stánků s výrobky s mysliveckou tématikou a tématikou
přírody. A kdo nechtěl nakupovat, mohl jen tak vstřebávat atmosféru
nastupujícího podzimu, doby podzimních lovů a nechat se unášet tóny lidových
písní, které zněly celým muzeem.
Celé akci přálo i počasí, a tak si myslím, že kdo tento den navštívil
myslivecké slavnosti v Rožnově, odnesl si nejen duchovní, ale i kulturní zážitek.
Zpěvákům ze sboru přeji, aby jim to pořád tak pěkně zpívalo, protože
jsou úžasní.
Jarmila Čajanová
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       OKÉNKO SCHOLY       
Nedávno jsem si otevřela článek o skoro čtyřicetileté historii naší scholy.
A tak mě napadlo, že i když se všeobecně o schole ví, tak bych vás kromě historie
seznámila i s tím, co vlastně děláme, jak fungujeme a jak to chodí.
Na úvod bych uvedla, že mě na varhanickém kurzu, který se koná pod
záštitou Arcibiskupství v Olomouci, překvapila na přednášce informace: „Schola
je ta, která vede celé zpívání v kostele. Ať už jsou to písně scholové nebo
kancionálové. Schola by měla za podpory farnosti udávat rytmus, učit nové písně
a vést. Právě proto, by měli vedoucí scholy a varhaníci tento kurz absolvovat. I
když se někteří teď divíte, je to tak.“. Řekl náš vyučující liturgiky a liturgické
hudby, předseda jednoty Musica Sacra v Brně, PhDr. Mgr. Willi Türk.
Pro scholu samotnou není důležité jen to, že zpívá v kostele, ale to, že
mezi členy funguje přátelský postoj, tolerance, vstřícnost, upřímnost, pokora,
neustálá komunikace, snaha podporovat ostatní a nezbytnou součástí je respekt
k postavení a rozhodnutí kněze, církevní autority či stanovy církve.
Každý člen je jedinečný a užitečný vším, co umí. Jeho velkým přínosem je
také poznání, že zpívat ve schole není jen to, co ho baví a dělá rád, ale že
pravidelně pomáhá ve farnosti, obětuje čas pro přípravu, chystání a účast na
pravidelných zkouškách a jiných akcích. S tím souvisí i to, že před každou nedělní
mši svatou se ráno schola schází na zopakování si všech zpěvů. Na varhanickém
kurzu v hodině liturgiky nás učili, že každý křesťan by měl být v kostele minimálně
15 minut před začátkem mše svaté a připravovat se na ni - například modlitbou
růžence. To musí oželet většinou každý, kdo se nějakým způsobem podílí na
přípravě mše svaté, ať už je to schola, ministranti nebo samotný kněz, který se na
mši také připravuje, či vykonává zpovědi. Všichni se spolu snaží vytvářet duchovní
společenství směřující k Bohu a k jeho chvále.
Schola při zkouškách cvičí vše, co je potřeba zpívat na mších svatých a
dalších aktivitách. Ať už jsou to žalmy, písně či nástroje. Každá píseň se musí
předem dobře a vhodně vybrat nebo sehnat a nakopírovat kopie pro všechny –
to si většinou všechno děláme sami doma. Pak se musí promyslet, jak bude píseň
vypadat, kdo bude na co hrát a co bude zpívat. Hudební nástroje, které schola
k dispozici má, se musí neustále kontrolovat. Nejvíce času zabírají kytary, které se
musí často ladit, nenosit zbytečně z teplého do studeného prostředí a naopak.
Také se na nich musí měnit struny atd. Aby mohla schola fungovat, potřebuje
také varhany. Ty nejsou potřeba jen k doprovázení lidu u kancionálových písní,
ale i k doprovázení scholy při žalmech, ordináriích apod. Naše varhany potřebují
taky péči. Pravidelně se musí kontrolovat olej, jestli někde něco nesyčí, musí se
kontrolovat, co nefunguje, a vše pečlivě zapisovat pro varhanáře. Nyní doufáme,
že se varhany budou v brzké době opravovat, jelikož je v nich už nějaký ten rok
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usazený červotoč. Podle varhanáře, který nám varhany kontroluje, se již v jedné
farnosti stalo, že 2 roky čekali na finance na opravu a likvidaci červotoče, až už
nebylo co opravovat. A vzhledem k tomu, že naše varhany mají hodnotu milion
korun, by to byla opravdu velká ztráta. Tak snad se vše podaří a budeme se těšit
na opravené varhany, které budou konečně i pořádně naladěny.
A to není všechno. Zkušenost nám říká, že když se vše dobře promyslí
dopředu, pak je vše snazší. Pak je taky důležité, zda dané hudební těleso zpívá
pravidelně, nejlépe aspoň 1x týdně. Jakmile nezpívá pravidelně, je to vždy
poznat. Pokud se poctivě necvičí, je to také poznat.
Při každém vybírání písně a zpívání je potřeba mít cit a dostatek informací
k danému tématu mše či adorace. Např. jedna ze samozřejmých věcí je, že u
přijímání se nezpívá mariánská píseň, protože nepřijímáme Pannu Marii, ale Pána
Ježíše. Jeden kněz říká, a je to i v poselstvích z Medjugorje, že Panna Maria by
nikdy nechtěla zastínit svého syna.
Párkrát se mi stalo, že se mě někdo ptal, proč to nedělat jednoduše bez
práce. Například „proč zpívat vícehlasně, stačí to jen jednohlasně“ nebo „však
ono to stačí jen takhle“. Odpovídám tím, že když to zvládneme, tak chceme dát
Bohu to nejlepší ze sebe. Když vím, že schola dovede i v malém počtu zazpívat
píseň čtyřhlasně, tak do toho jdeme, protože Bůh si zaslouží, abychom mu
zazpívali, jak nejlépe dovedeme, a dáme do toho vše, co mu můžeme dát. Vždyť
je to přece k jeho cti a chvále.
Stejně tak to cítíme i v řešení jiných otázek. Například když víme, že ve
světě se zpívá Aleluja+verš (o tom se můžeme přesvědčit i na přenosech mší
svatých z Vatikánu nebo nám to bylo řečeno i při zpívání na mši svaté naší
farnosti v TV NOE), tak se snažíme sjednotit s většinou a Aleluja jsme začali za
podpory o. Jana zpívat i v naší farnosti. Je spousta věcí, které se musí nejen
schola učit, ale když se člověk snaží a dává ze sebe, co může, ví, že Bůh z toho má
radost a následně také my sami. Z pohledu vedoucích schol má člověk ještě jedno
potěšení. Tím, že jsou často členové v mládežnickém věku, víme, že se tím
vychovává další generace křesťanů a aktivních lidí pro farnost i církev, což je pro
předávání víry v dnešní době hodně důležité.
Zuzana Kundrátová
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PĚŠÍ POUŤ DO ŠTÍPY 2014
Dne 6. 9. 2014 vyšlo od loučského kostela procesí na pouť do Štípy.
Z Loučky šli tito poutníci: Marie a Josef Kundrátovi, Josef Kundrát ml. (Loučka),
Anna Hrušková (Kunovice 79), Stanislav Matyska ml. (Val. Meziříčí), Veronika
Matysková (Val. Meziříčí), Jan Hlavica (Police), Anna Hlavicová (Police), Veronika
Plesníková (Komárovice), Marek Štec (Val. Meziříčí), Josef Hruška (Kunovice 3),
Ludmila Hrušková (Kunovice 3), Martin Hudec (Rousínov).
Z Podolí šli tito poutníci: Irena, Zuzana, Jan, Tomáš, Josef a Ludmila
Kundrátovi, Klára Kundrátová (Poláčková, Skotnice), Oto, Vojtěch, Jiří a Alenka
Kundrátovi.
Tito poutníci se setkali v Rajnochovicích u KD, kde se připojili další pěší
poutníci: Jitka Martínková (Kunovice), Thomas Blanken (Eindhoven, Nizozemí),
Ivana, Vladimír a Vladimíra Kuchaříkovi (Kunovice), o. Ján Rimbala (Markušovce,
Slovensko).
V Rajnochovicích udělil otec Jan poutníkům požehnání, povzbudil
poutníky v modlitbě za světový mír a skupinka poutníků pokračovala za modlitby
růžence a zpěvu písní dál směrem k Trojáku.
Na Trojáku se připojili další poutníci: Zdenka Černochová st. a ml.
(Kunovice), Stanislav, Marek a Karolína Matyskovi (Val. Meziříčí), Ondřej, Matěj,
František a Miroslava Žídkovi (Podhradní Lhota), Terezka Gregušová (Mrlínek),
Erik Jaško (Val. Meziříčí), Lidka Poláčková (Skotnice).
Po 11 hodině se skupinka poutníků vydala směr Štípa. Cestou se zpívaly
tradiční písně provázené modlitbami, zpěvem i lidových písní a povídáním mezi
sebou navzájem.
V Kašavě se připojila skupinka: Lenka, Emma a Anetka Marečkovy
(Kunovice), Martina Hermanová (Kunovice).
Na konci Velíkové, kde bývá poslední zastávka, se připojili poslední
poutníci: Martin, Maruška, Vojtíšek, Prokůpek, Anežka a Kryštůfek Gajdůškovi
(Biskupice).
(zápis ze Štípského deníku)
Do štípského kostela jsme všichni poutníci dorazili po 16 hodině. Připojili
se k nám také naši farníci, kteří přijeli autobusem. Společně jsme vešli do chrámu
Panny Marie Štípské za zpěvu písně Maria, Matičko, přišli jsme k Tobě, přimluv se
k Synáčku, prosíme Tebe! Po skončení písně nás všechny poutníky přivítal místní
kněz P. František Sedláček a nabídl nám čestná místa k sezení při mši svaté u
hlavního oltáře. V 17:00 byla celebrována mše svatá, hlavním koncelebrantem
byl P. Josef Jančár, OCarm. (karmelitán). Po mši svaté se někteří poutníci setkali u
bočního vchodu s rodinami a kněžími, kde byla přátelská atmosféra, vzpomínalo
se na poutě, farnost, minulost… Nejstatečnější poutníci zůstali přes noc a vydali
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se v neděli po ranní mši svaté na cestu zpět k domovu. Je velká škoda, že se
nedrží tradice poutě chodit v přibližně stejném počtu jak do Štípy, tak i zpět. Naši
předchůdci se této tradice drželi a obdivujeme poutníky, kteří to v dnešní
uspěchané době dokážou.
Bc. Zdenka Černochová, ml.
STŘÍPKY VZPOMÍNEK NA LETOŠNÍ MEDJUGORJE
Letos se koncem července vydala parta mladých lidí z naší farnosti a
děkanátu na pouť do Medjugorje, kde se konal již 25. festival mladých.
V Medjugorje jsem byla už potřetí a stále tam jezdím moc ráda, protože je to
místo opravdu výjimečné – na každém zvlášť ale je, s jakým úmyslem do
Medjugorje jede, a podle toho jej také vnímá. Pokud se rozhodnete jet tam jako
na opravdovou pouť, tak to váš duchovní život velmi obohatí.
Každý den jsou na programu přednášky různých lidí, kteří se snaží všem
předat svou osobní zkušenost s Bohem. Někdy se člověk opravdu diví, jak
rozmanité jsou Boží cesty, a může mu to pomoci při hledání té své. Přede mší
svatou se každý večer modlí růženec. Všechen program na tomto festivalu je
dobrovolný, a tak se stává, že se vám na modlitbu růžence moc nechce, protože
víte, že to je „dlouhá“ modlitba a navíc pak následuje mše svatá a adorace. Ale
musím říct, že je poměrně zajímavé zjištění, když na modlitbu růžence jdete – na
tomto místě si ji jednoduše zamilujete. Nevím proč, ale člověk se tam modlí rád.
Vidím to jako takovou „školu Panny Marie“, která nás na tomto místě učí se
modlit, a záleží pak na každém, jak moc bude své přesvědčení po návratu
dodržovat. No a potom mše svaté – každý den jsou doprovázeny nádherným
zpěvem scholy, jejíž členové jsou z různých zemí světa. Tento hudební doprovod
podtrhuje atmosféru celé mše svaté a vyzdvihuje její jednotlivé části. Po
bohoslužbě vždy následuje adorace, kterou vede některý z kněží. To je obvykle
čas, kdy má člověk příležitost zamyslet se nejen nad myšlenkami, které kněz říká,
ale především nad sebou samým, a musím říct, že pokud jste na začátku adorace
rozhodnuti otevřít se Bohu, tak vás může i taková malá chvilka před Nejsvětější
svátostí opravdu změnit. Tato zkušenost blízkého setkání s Ježíšem při adoraci je
pro mne velmi obohacující, a proto moc ráda chodím na pravidelné měsíční
adorace, na které se vždy opravdu těším, protože v nich vidím příležitost
naslouchat Božímu hlasu – ono je to totiž ve všedním životě trochu obtížné a tak
jsem moc ráda, že se tyto adorace pořádají – jsou i vzpomínkou na ty
v Medjugorje.
V Medjugorje poutníci kromě programu u hlavního oltáře navštěvují
místa zjevení, komunity v okolí aj.
Klára Kundrátová
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VLIV POUTNÍHO MÍSTA NA DUCHOVNÍ ŽIVOT ČLOVĚKA.
MEDJUGORJE – MÍSTO, KTERÉ VÁS MŮŽE ZMĚNIT K LEPŠÍMU
Je to několik let zpátky, kdy jsem poprvé uslyšela o poutním místě
Medjugorje, nacházejícím se v Bosně a Hercegovině. Většina lidí, se kterými jsem
o něm potom mluvila, mi vylíčila nevšední zážitky, které měly velmi pozitivní vliv
na jejich další život, nebo na život jejich blízkých. Dokonce znám i několik lidí,
kteří se tam k víře vrátili či obrátili. A letos se mi naskytla příležitost, abych se tam
vydala i já.
Medjugorje se stala velmi známá tím, že se tam od června 1981 zjevuje
Panna Maria. Ta ve svých poselstvích nejvíce volá po pokoji a míru mezi Bohem a
člověkem a mezi lidmi navzájem. Ten, kdo do Medjugorje zavítá s otevřeným
srdcem a touhou svoji víru prohloubit, ten se odtamtud vrací se srdcem plným
odhodlání a síly svůj život zlepšovat. Čas strávený mezi tolika lidmi na mši svaté,
poslech Božího slova, přednášek a svědectví lidí s různými životními propady i
poznáními, člověk začne přemýšlet nad svým životem a pocítí touhu jít za Bohem.
A nejen to. Pokud se dobře připravíte a upřímně celý svůj život vyznáte u svaté
zpovědi, odpustíte všem, kteří vám jakkoliv ublížili, uvědomíte si své chyby,
opravdu jich litujete, pocítíte velkou Boží milost a blízkost, která vás všude
obklopuje.
Shrnu zde Mariina poselství, která jsou uvedená v brožurce z Medjugorje:
1, Modlitba růžence – modlitba srdcem. Modlitba má být střetnutím s naším
nejlepším přítelem Ježíšem. Každý den máme Bohu odevzdat naše trápení, neboť
on odpovídá na každou naši otázku. V modlitbě se můžeme naučit naslouchat
Pánu a poznávat ho. Pokud jsme nemocní a slabí, máme se modlit růženec. Náš
život má být hlubokým životem s Pánem Ježíšem. Máme prosit o Boží vůli. Každý
den se máme modlit 3 růžence: radostný, bolestný a slavný.
2, Eucharistie. Panna Maria říká, že pokud si máme vybrat mezi zjevením nebo
mší svatou, máme jít na mši svatou, protože tam je přítomný její syn. Říká, že
když je přítomna na mši svaté, vždy klečí za osobou kněze, protože v něm se
zpřítomňuje Ježíš. Máme se zamilovat do Pána Ježíše, mše svaté a eucharistie má
být nejdůležitější chvíle našeho života. Máme chodit na adorace a mít velkou
úctu ke kněžím, nosit je v srdci, neboť jsou zosobněním Ježíše pro nás. Máme
zasvětit Ježíši i Marii svá srdce, životy, bolesti.
3, Písmo svaté. Kdo nepozná Písmo svaté, nepozná Pána Ježíše. Každý den máme
číst Boží slovo a žít jej.
4, Půst. Každá středa a pátek jsou pozváním k půstu. Máme se postit o chlebu a
vodě. Často máme zmatek v životě a ženeme se za nesprávnými věcmi. Utrpení je
také Božím darem, máme se postit i srdcem. Nemocní se nemusí postit, ale v ten
den si mají odřeknout to, co mají rádi: televizi, sladkost, dobrý oběd atd.
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5, Měsíční zpověď. Medjugorje je zpovědnice světa. Po celou mši svatou, kterou
slouží 500 kněží, tam dalších 100 zpovídá. Zdůrazňují, aby z Medjugorje nikdo
neodjížděl bez zpovědi. Při ní máme Ježíši odevzdat svou minulost, prosit, aby nás
uzdravil od ran, které nám způsobili jiní nebo my sami. Máme odpustit sobě,
druhým a následovat Ježíše. Co bylo, už nikdo nezmění, máme mu to odevzdat,
on to může uzdravit.
Když se vizionáři (vizionáři jsou ti, kterým se Panna Maria zjevuje) ptali
Panny Marie, proč se máme tolik modlit a postit, odpověděla, že se máme
podívat okolo sebe, a uvědomíme si, kolik tento svět potřebuje modlitby.
Modlitby a půst mohou odvrátit přírodní katastrofy a vojny, které mají přijít na
tento svět. Ale vše musí jít každému člověku upřímně od srdce.
Zuzana Kundrátová
MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA
„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích
různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu
všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích se musí
všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané
pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti v
každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa’’, se nesmí použít na jiné
účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)
Dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli 19. října 2014
Milí přátelé misií, když se začteme do našich starých misijních časopisů,
zjistíme, jak důležité místo měla podpora zámořských misií a s tím spojená
světová Misijní neděle. Tak například v roce 1937 píše z Afriky jeden misionář:
„Stará žena, vzdálená od misií 100 km, poslala svého synka o Misijní neděli ke
mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více
neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! Vidím tu černošku, jak ve své chatrči
skrývá tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje
svůj poklad synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko
rozřešit otázku, čí oběť je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo
synova, že urazil tak dlouhou cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i
naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již tehdy byl týden před Misijní nedělí
týdnem misií, během kterého se věřící modlili, obětovali své bolesti a přinášeli to,
co na misie našetřili. Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti,
řeholní komunity, společenství a každého věřícího o modlitební i finanční
podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek se skrze Papežská misijní díla rozděluje
nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos v rámci prostředků z Misijní neděle
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pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, klášterů, biskupství, far a
misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup audiovizuální
techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. Tato naše
pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii,
Bangladéši a na Srí Lance. Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě
více než 63 tisícům sirotků, nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23
diecézích a 9 zemích. Výtěžkem z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů
Papežského misijního díla dětí např. v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na
Filipínách. Například v Ugandě naše dary dostane 32 371 dětí v bídě, kde
přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci AIDS, budeme se podílet
na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a školních tříd, lékařské
péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi důležitá je
naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů v
Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola. Dovolte
mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských
misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé
děti a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné,
vidíme, když si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem
anebo hladem způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a
připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu
tvář. Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme
radost prosté africké ženy, jež neváhala věnovat na misie své živobytí. Zažijme
radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na Misijní neděli darovali svůj
jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás
cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, nebojme
se být k Pánu štědří.
P. Jiří Šlégr (národní ředitel PMD)
V naší farnosti Loučka oslavíme misijní neděli 26. října, neboť 19.října
bude v našem nově opraveném kostele Děkovná mše svatá. Po mši svaté si
můžete zakoupit za dobrovolný příspěvek jako každý předcházející rok misijní
kalendáře z PMD na rok 2015. Tentokrát je s ukázkami z Keni. Může Vám
posloužit jako hezký dárek. Rovněž si můžete u bočního vchodu vyzvednout
Misijní zápalky – poslouží k modlitbě při zapálení svíce a připomínce na misie. Za
každý dar či modlitbu a podporu misií upřímně děkujeme.
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RADIO PROGLAS A TELEVIZE NOE
Obdrželi jsme informační dopis z televize Noe, který Vám předkládáme:
Před osmi lety, když jsme začali vysílat, bylo celoplošné šíření našeho programu
možné jen v nejsmělejších snech. Roční náklady se tehdy pohybovaly v řádu
desítek milionů. K tomu jsme se zavázat nemohli. Přesto jsme stále hledali cesty
k zařazení do lokálních vysílačů, úměrné našim finančním možnostem. Díky
rozvoji technických prostředků klesla i cena za šíření, a my jsme se nakonec
rozhodli do pozemního vysílání vstoupit razantněji. Samozřejmě, že toto pozemní
digitální vysílání není zadarmo. Hodně jsme zvažovali, zda na to budeme mít
finance. Ale po zkušenostech předpokládáme, že nárůst diváků přinese i více
darů. Je to hodně odvážné, až riskantní, ale věříme v Boží prozřetelnost i štědrost
těch, kteří si nás naladí poprvé.
V programové náplni se snažíme o pestrost pořadů, tak aby naše vysílání
bylo zajímavé pro všechny věkové skupiny. Začínáme s výrobou kreslených
pohádek, připravujeme nový hudební pořad pro mladé, chystáme natáčení
několika koncertů v rámci cyklu Má vlast, máme rozpracovány zajímavé
dokumenty, dokončujeme sestřihy z folklórních festivalů, dochází k postupnému
rozšiřování zpravodajství atd. To všechno se nám daří díky Vaší pomoci a
podpoře. Upřímně za ni děkujeme.
Kéž je vysílání TV Noe v době rostoucího napětí a válečných konfliktů,
které nás denně naplňují strachem a obavami, zdrojem naděje a také místem,
kde se můžeme scházet a ve „virtuální katedrále“ všem vyprošovat mír a pokoj.
Za všechny spolupracovníky TV Noe
o. Leoš Ryška, SDB
V nově opraveném kostele bude opět u bočního vchodu umístěna
pokladnička na finanční příspěvky a dary pro Radio Proglas i televizi Noe, odkud
společné finance zasíláme za farnost do Radia Proglas. Finanční příspěvky lze
zasílat i prostřednictvím proglasového Kapra/kamaráda Radia Proglas/, který je
odesílá nebo předává osobně proglasovým pracovníkům. Kaprem v naší farnosti
je Marie Pšenicová z Kunovic. U bočního vchodu si můžete vyzvednout nové
podzimní zpravodaje z Proglasu i misií.
Za spolupráci, modlitby, dary i jakoukoliv pomoc děkují všem pracovníci
Radia Proglas i televize Noe.
Zdenka Černochová, st.
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Adventní duchovní obnova
Opět po roce proběhne 29. 11. 2014 adventní obnova pro ženy i muže
v penzionu v Podhradní Lhotě.

POUTĚ A SLAVNOSTI NA SV. HOSTÝNĚ DO KONCE ROKU 2014

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... …
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 naši emailovou adresu.
Redakce: Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Bc. Zdenka Černochová ml.
Korektura: Mgr. Jitka Martínková
Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Jarmila Čajanová, Marie Novosadová, Jana Žídková, Ivana
Skýpalová, Zuzana Kundrátová, Klára Kundrátová, Mgr. Vladimíra Kuchaříková, Bc. Zdenka
Černochová, Zdenka Černochová
Číslo účtu, na kterém probíhá sbírka na opravu kostela:
35-1763626399/0800
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥
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