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Milí farníci,
adventní dobou jsme vstoupili do nového liturgického roku. Slovíčko
„advent“ znamená „příchod“ – tedy příchod Ježíše Krista na tuto zemi, příchod
Boha, který se stal člověkem, příchod Boha, který se stal jedním z nás… A
v tuto dobu očekávání jsem byl nedávno na vánočním koncertě Petra Bendeho
v Hranicích. Chtěl bych se s Vámi podělit o moje dva hlavní dojmy z této akce:
1. moc se mi líbil refrén jedné písně, který se často opakoval (což mi vůbec
nevadilo):
„… perla je ukrytá kdesi v perlorodce,
každý - potřebuje Otce…“
2. měl jsem pocit, že
když zpívali ta
krásná slova o Ježíšovi,
Božím
Synu,
Vykupiteli, Spasiteli… všechno se to
v podstatě točilo kolem
toho, že to oni
krásně
zahráli
a
zazpívali, ale…
jakoby je ta slova úplně
obcházela…
jakoby v nich vůbec
nevzbuzovala
otázky: Proč se Bůh stal
člověkem? Proč
byl Vykupitel - a proč
Spasitel? Koho
vykoupil a proč? Atd.
Když jsme se
pak s přáteli o
tom bavili a chtěl jsem
jim sdělit své
pocity, napadl mě
jeden
příklad:
Jakoby otec koupil svému synovi krásné stříbrné auto a syn se celé dny
rozplýval nad tím, jak je ten stříbrný odstín úžasný… a otec - zapomenutý
někde v koutě - se dívá na svého syna… Jako bychom zapomněli - nebo
nevěděli, nebo nechtěli vědět, nebo neměli čas vědět - co je hlavní a co
vedlejší. Otec je víc než auto! Otec je hlavní a auto to vedlejší. Živý Ježíš je
hlavní a písně, koledy, zpěvy, to je to vedlejší… Tak asi to jsem cítil po tomto musím uznat - moc pěkném koncertě.
Přeju Vám, abyste v tomto čase adventu přemýšleli o tom, co je to
hlavní a co vedlejší. Ať prožijeme tyto svátky ve spojení s tím nejhlavnějším s živým Bohem.
Váš o. Jan

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Redakce oveček přeje všem svým čtenářům krásný, požehnaný adventní čas,
radost z narození Ježíška v jesličkách, splnění alespoň některých přání a v
novém roce jen ty nejlepší rozhodnutí 
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FINANČNÍ ZPRÁVA O OPRAVĚ KOSTELA - Výdaje:
Vstupní:
Restaurátorský průzkum
11 500
Technický dozor
18 150
Projekt
15 000
Projekt-zářiče
6 000
Projekt požární
650
Úřady
4 600
Ohlášení stavby
500
56 400

Omítání a malování:
8. Omítky
9. Vysavač
10. Výmalba

11.
12.
13.
14.

249 297
415
53 993
303 705

Osvětlení:
Lustry
Reflektory
Světla
Elektromateriál

44 000
18 474
86 117
40 482
189 073

Větrání:
15. Větrací šachty
16. Mosazné mřížky
17. Vzduchotechnika

12 000
4 317
2 451
18 768

Celkem:

567 946
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ZPRÁVA O OPRAVĚ KOSTELA

Drazí farníci,
Chtěl bych v krátkosti shrnout veškeré opravy, které se doposud
udělaly v našem kostele. Někdy na začátku jsme si řekli, že bychom náš
kostelík chtěli vymalovat. S tím ale souvisela spousta jiných prací, které se
nutně musely udělat před samotnou výmalbou. Vzpomenu ty nejhlavnější:
 Odvlhčení kostela zvenku - celý kostel jsme zvenku obkopali, osadili
nopovou folii a vzniklý kanál zasypali štěrkem za účelem odvlhčení.
 Odvlhčení kostela zevnitř - osekali jsme vnitřní omítky do potřebné
výšky a nechali schnout. Do jednoho metru je teď kostel omítnutý
sanační omítkou, nad jeden metr obyčejnou omítkou. Rozdíl je
patrný i opticky.
 Výměna elektroinstalace – na osvětlení, ozvučení, zabezpečení,
větrání a topení.
o Osvětlení - jak je na první pohled vidět, provedli jsme
kompletní výměnu osvětlení.
o Ozvučení - veškeré kabely na ozvučení jsou nyní schovány
pod omítkou.
o Zabezpečení - pod omítkou jsou nataženy také kabely
na zabezpečení kostela, které mohou být v budoucnu
využity.
o Větrání - byly zhotoveny 4 větší větrací šachty v ose kostela
a 8 menších nad okny. Na spodní části stropu jsou větrací
otvory zakryty ozdobnými mosaznými větracími mřížemi.
o Topení - do celého kostela ještě plánujeme nainstalovat
topná tělesa pod lavice, aby nám bylo teplo.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na opravě tohto
našeho pěkného kostelíka – všem sponzorům, brigádníkům, obecním
úřadům v Loučce, Kunovicích i Podolí za vstřícnost, ochotu a spolupráci na
těchto opravách. Zvláště bych chtěl poděkovat p. Vojtěchu Capilovi, p.
Antonínu Hruškovi, p. Otovi Kundrátovi a jeho bratru Josefovi, p.
Minarčíkovi, p. Stříteskému, p. Josefu Kundrátovi (ml.) z Loučky. Děkuji za
vaši pomocnou ruku a taky za vaše modlitby, oběti a dary. Ať Vám to všem
Pán Bůh odplatí. Kéž se v našem kostelíku budeme dobře cítit a často ho
využívat.
o. Jan
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DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ V LOUČCE 19. ŘÍJNA
Loučka – Sváteční nedělní dopoledne prožila Loučka. Farníci
z loučské farnosti a okolí děkovali za letošní úrodu, dary přírody a
dokončenou opravu kostela Dobrého Pastýře. Sláva nenechala klidným
žádného obyvatele vesnice či farnosti. „Je to mimořádný den pro naši
vesnici. Cítí to tak mnozí z nás." vyjádřili se občané z Loučky.
Kostel je dominantou obce, jeho rozsáhlá oprava probíhala necelé
tři roky. Nejprve předcházelo odvlhčení zdí kostela z venku a uvnitř.
Musela se odstranit zvlhlá a opadávající omítka, a to téměř do výšky dvou
metrů. Pod omítky šikovní dobrovolníci z farnosti: pan V. Capil, A. Hruška,
O. Kundrát provedli natažení nové elektroinstalace. Poté nastoupila firma
Mézl a Janíček s.r.o. ze Zašové. Tato firma provedla odborné práce, omítky
a výmalbu kostela. Úklid kostela po tak rozsáhlé opravě a vše připravit
k nedělní slavnosti si vzali za své farnice pod vedením pana kostelníka.
Kostel byl uzavřen 5 měsíců. Farníci se po tuto dobu scházeli v kapli
Božského Srdce Páně v Kunovicích. Podle paní starostky Ing. Libuše
Paloušové je jen velmi těžké si střed obce a život ve vesnici vůbec bez
svatostánku představit. „Přejme si proto, abychom si význam a důležitost
tohoto místa uvědomovali nejenom my, ale také další generace, které
přijdou po nás. Aby se jednou také náš kostel zařadil mezi ty chrámy, které
píší svou historii po mnoho století,"
Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté byl P. Mgr. Petr
Gatnar, sekretář olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. V promluvě
vyzvedl krásy přírody, dary a plody země, které přijímáme, a že to není
samo sebou. Za vším hledejme nebeskou režii našeho Stvořitele. Na závěr
všem řekl tato krásná povzbuzující slova: „Váš kostel je váš poklad. Máte
být na co hrdí. Když budete dobře užívat vše, co vám nabízí, budete
i moudří. Kostel netvoří pan farář, ale vy, věřící, farníci, občané. Pan farář
je jen prostředník mezi vámi a Kristem.“
Atmosféru slavnostní mše svaté dokreslovala krásná výzdoba
z letošní úrody a Dechová hudba z Branek. Po mši svaté byli před kostelem
všichni zúčastněni obdarováni požehnanými chlebánky od pekařství Viva
Kelč, upečenými koláčky od cukrářky z farnosti, paní Anežky Kořistkové,
a obrázkem farního kostela.
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Další slavnostní atmosféru prožijí občané v kostele v Loučce
22. listopadu při koncertě, výtěžek bude věnován na dokončenou opravu
kostela.
Převzato z deníku Jalovec

LEKTORSKÉ ČTENÍ VE FARNOSTI LOUČKA
začne od Nového roku 2015. Jistě víte, že Otec Jan Rimbala několikrát
v roce vyzýval farníky k lektorskému čtení ve farnosti. Přihlásilo se
přibližně 20 farníků, což je velmi potěšitelné. Pestrost k liturgii patří a
služba s charismatickými dary, které jsme obdrželi do vínku, je vítaná.
Každý, kdo čte Boží slovo, je rovněž hlasatelem a služebníkem Božím. Na
druhou stranu je to velká čest pro každého, kdo tyto dary má a nebojí se
vystoupit před veřejností. Vím co je tréma a strach, jestli vše člověk dobře
zvládne. Pokud se Vám ale čtení podaří, pocítíte vnitřní radost, že
s Pomoci Boží jste vše zvládli. Přeji tedy všem přihlášeným a odvážným
farníkům hodně odvahy zvládnout zvolený úkol se ctí, ke cti a slávě Boží, ať
se jim čtení líbí a nalézají pokoj v duši a dobrý pocit ze služby lidu i Boží
oslavě. Je dobře, že ke čtení je nás více. Dobře se prostřídáme a čtení na
každého vychází přibližně 1x za 2 měsíce. Budeme číst v neděli, o svátcích
a slavnostech. V ostatní dny budou číst ministranti nebo dobrovolníci, kteří
budou přítomni na mši svaté. Rovněž i další zájemci, kteří nejsou zatím
přihlášeni, jsou vítáni. Všichni máme cestu ke Kristu otevřenou. Před
rozjezdem čtení lektorů proběhne malé proškolení a sdílení s Otcem
Janem, které se uskuteční ve vánoční době ke konci kalendářního roku.
Termín bude upřesněn.
SOUTĚŽ BIBLE A MY
Soutěž Bible a my probíhá již 22. rokem. Cílem soutěže je umožnit všem
žákům a studentům na základních a středních školách v naší zemi setkávat
se touto formou s Biblí. Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a
studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha
na světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní a
tímto způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době. Soutěž je
dobrovolná a otevřená křesťanům různých vyznání, lidem jiných vyznání i
bez vyznání. Při její přípravě se spolupracuje s odborníky z České biblické
společnosti i Českého katolického biblického díla.
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Soutěž se dělí do čtyř kategorií:
4. a 5. třída ZŠ
6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií střední školy (15 –
19 let)
Základní kola soutěže se uskutečnila na jednotlivých školách a mají formu
testu. Okresní kola se konala v jednotlivých okresech mezi 24. až 28.
listopadem 2014. Účastnili se jich vítězové školních kol jednotlivých
kategorií v daném okresu. V okresním kole nejprve probíhal test a po jeho
opravě postupovalo šest nejlepších soutěžících z každé kategorie do
veřejného finále, kde jim moderátor zadává další úkoly. Ve školním kole je
zadáván všeobecný biblický test. Tematicky zaměřené testy se tvoří pro
okresní a ústřední kola. Ve 22. ročníku soutěže byla vyhlášena následující
témata:
I. kategorie Mojžíš
II. kategorie Marie, matka Ježíšova
III. kategorie Josef Egyptský
IV. kategorie Listy apoštola Pavla (mimo listy Židům a Římanům)
I naše farnost se zapojila do uvedené soutěže a nejlepší žáci, kteří uspěli ve
školním kole, se účastnili okresního kola, které proběhlo 28. listopadu na
Střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí.
Žáci byli zařazeni dle výběru do I. a II. kategorie. V I. kategorii byli žáci:
Novosad Jakub, Páník Martin, Koláčková Iveta, Federmanová Ester,
Kundrát Jiří.
V II. kategorii soutěžili žáci Kundrátová Alena, Kundrátová Ludmila. Do II.
kategorie bylo celkem přihlášeno 26 žáků. Do I. kategorie 45 žáků. Celkem
v okresním kole soutěžilo 117 žáků. Naši žáci z farnosti se neztratili a
umístili se v polovině hodnotící příčky. Blahopřejeme jim k úspěchu a jsme
rádi, že mezi dětmi se Bible čte a mají z ní i patřičné zkušenosti. A pokud
jste byli v neděli 7. prosince na mši svaté, tak nás v kostele navštívil
Mikuláš a věděl, že jmenovaní žáci se soutěže účastnili, popřál jim a přinesl
pro ně i dárečky.
Zdenka Černochová st.
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PLÁNUJEME 12. FARNÍ PLES
V naší farnosti plánujeme další farní ples dne 7. února 2014. Ples se
bude konat v Hostinci Na Rozcestí v Kunovicích. Začátek bude ve 20 hodin.
K tanci i poslechu bude hrát dechová hudba mladých muzikantů, kteří hráli
na Živém Betlémě v Loučce před dvěma lety. Jsou z Bystřice pod Hostýnem
a okolí. Pozvěte i své známé a příznivce plesů. Podrobné informace
o programu a konání plesu budou uvedeny na pozvánkách a plakátech
po Novém roce.
Finanční dary na opravu kostela Dobrého Pastýře
se nám podařilo naspořit i z farních plesů za posledních 5 let. Tyto
finanční dary byly použity na zaplacení nového osvětlení v kostele při jeho
opravě. Tzn.: nové osvětlení křížové cesty, světelné reflektory a přídavné
elektrické součástky k těmto světelným zdrojům. Proplatili jsme 2 faktury
v částce 24 691 + 61 426 = 86 117 Kč celkem. Děkuji upřímně všem, kdo
farní plesy podporujete modlitbou, dobrými skutky a pomocí, které jsou
k organizaci plesu moc potřebné. Děkuji za finanční dary, které se nám
nyní zúročily, aby přispěly k zaplacení faktur na nové elektrické osvětlení
farního kostela v Loučce. Kéž radost z krásně opraveného našeho
kostelíčka nás hřeje u srdce, že se vše s pomoci Boží i obětavých lidí
podařilo a rozžatá světla i zář nám budou připomínat štědré dary farníků i
dárců k opravě Božího chrámu.
MISIE
Děkuji srdečně všem, kdo si zakoupil MISIJNÍ KALENDÁŘ NA ROK
2015 i misijní materiály na podporu chudých v Africe!
Do dnešního dne se vybrala finanční částka za prodej misijních
materiálů ve výši 2 145 Kč. Prodej zbývajících materiálů ještě pokračuje do
4. neděle adventní. Poté budou finanční prostředky odeslány na účet
Papežského misijního díla ve Špindlerově Mlýně a odtud poputují na
projekty pomoci chudým lidem v Africe tak, jak o tom bylo psáno v dopise
Národního ředitele Papežských misijních děl P. Jiřího Šlégra zveřejněného
v minulém vydání časopisu Oveček.
Zdenka Černochová, st.
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KONCERT PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE
V sobotu 22. 11. 2014 se uskutečnil v našem kostele II. koncert pro
náš kostel. Do pokladničky účastníci koncertu věnovali částku 14.157,- Kč.
Tato částka bude vložena na podúčet farnosti, peníze na tomto účtu jsou
určeny na další opravy kostela - například pořízení nových lavic,
elektrického topení, opravu varhan. Máme před sebou neustále nové a
nové cíle, které je pro náš kostel potřebné udělat. Především šetřit
a shánět peníze. V dnešní době je toto hodně náročné; jsou lidé či rodiny,
kteří by přispěli, ale jejich rodinný rozpočet jim to nedovolí. Jsou i takoví,
kteří by mohli přispět, ale vyčítají nám restituce, přitom s navrácením
majetku církvi se vše protahuje několik let. Farnost se musí spoléhat jen
sama na sebe - proto třeba uspořádáním koncertu či plesu.
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k uspořádání
koncertu pro náš kostel. Přípravou kostela, úklidem, výzdobou, pečením,
vařením guláše pro účinkující a dalšími pracemi, které nebyly vidět, ale
byly potřebné ke zdárnému průběhu. Děkuji myslivcům z Loučky, hasičům
z Kunovic a OÚ Loučka za jejich sponzorské dary. Děkuji také za vaše
modlitby, vždyť každá akce musí být promodlena, aby splnila to správné
očekávání. Poděkování patří všem účinkujícím a patronům koncertu - panu
dirigentu Romanu Válkovi a umělecké vedoucí paní Terezce Válkové. Pan
Bůh zaplať všem.
I. Skýpalová
PS: Doznívání koncertu provázela jedna velká starost. Manželům Válkovým se během sobotního
odpoledne ztratili jejich dva psi Monty a Basty. Montýska znáte z loňského vystoupení při Živém
Betlému. Během neděle a pondělí proběhla pátrací akce, zapojili se do ní i naši farníci, občané
z okolních vesnic.
Někteří se modlili k svatému Antoníčkovi, patronu ztracených věcí. Vše dopadlo dobře.
Pejsci se našli v pondělí v Rajnochovicích, živí, zdraví a špinaví. Jsem moc ráda, že se mezi námi
uspořádala takováto solidarita a snažili jsme se pomoci i v takovéto situaci. Manželé Válkovi všem
moc děkují za projevenou solidaritu a pomoc.
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VZPOMÍNKA NA KONCERT PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE
V podvečer v sobotu 22. listopadu jsme měli pěkný kulturní zážitek
v našem místním kostelíčku v Loučce. Konal se zde už druhý koncert pro
kostel Dobrého Pastýře. Vystoupilo tu šest hudebních těles a každé z nich
obohatilo koncert něčím jiným, takže se bylo na co dívat a poslouchat.
Já jsem samozřejmě nejvíce sledovala vystoupení Sboru svatého
Huberta, se kterým jsem také dlouho zpívala. Tentokrát jsem si ho měla
možnost poslechnout „z hlediště“. A mohu říct, že se mi jejich zpívání moc
líbilo. A jeho členům přeji, ať se jim moc daří i v dalších vystoupeních. Na
jinou „notu“ bylo vystoupení Basového G z Valašského Meziříčí nebo
Czech Ensemble Baroque Quintetu, které se také všem moc líbilo. Celým
koncertem provázel dirigent a sbormistr pan Roman Válek z Lázů, který
spolu se svou ženou Terezou Válkovou byli patrony tohoto koncertu.
Děkuji pořadatelům této akce za hezký zážitek a do dalšího jejich
konání přeji hojnost Božího požehnání.
Marta Kočnarová
BENEFIČNÍ KONCERT
Máme nádherně opravené vnitřní prostory kostela. Když se rozsvítí
krásná, nová světla a čekáme na okamžik, než vejde kněz, vnímáme
pěknou, hřejivou harmonii vystínovaných barev malby, které lahodí oku.
Přichází roční období, kdy teplo, které vnímáme okem, nebude stačit
k tomu, aby nám v zimním období v našem kostelíčku bylo dobře. Bude
potřeba pořídit topení. Naštěstí se vždy najde někdo, kdo nenechá
problémy spát a nedá se odradit spoustou starostí a problémů, a
rozhodne: „Potřebujeme peníze, uspořádáme 2. benefiční koncert.“
Když se vše podaří, je to moc pěkná společenská událost pro široké
okolí. Kolik je to ale starostí a mravenčí práce! Bez pomoci obětavé,
ochotné loučské paní starostky a spousty ochotných lidí by se vše
neobešlo. Když se představy uskuteční, radost z úspěchu je velkou
odměnou. To Iva Skýpalová dobře ví a dokáže vše zajistit do poslední
tečky. A tak na sobotu 22. listopadu 2014 byl koncert připraven.
Nedočkaví účinkující se řadili v sakristii. Každý měl za sebou řadu zkoušek,
které vyžadovaly obětovat svůj čas, ale jdeme s radostí, to snad potvrdí
všichni. Ti nejmladší se těší, že se předvedou; zážitek, že stojí před velkým
fórem obecenstva, je pro ně nepopsatelný. Zpívali i hráli moc pěkně.
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Obecenstvo nezklamalo, kostel byl naplněn do posledního místa. Když
začali mladí hosté troubit na trumpety, obdiv k nim vháněl až slzy do očí.
Jak jsme se dověděli z doslechu, líbilo se i naše vystoupení sboru
Sv. Huberta.
Za sebe musím říci, že když kolem sebe slyším zpívat písně v jiném
než v českém jazyce, nejsem zrovna nadšená, a my jsme se i jednu takovou
píseň museli naučit. Mladí to zvládnou lehce, nám to dalo práci. Jenže
naše vedoucí Karolínka Kutálková je důsledná a pečlivá, jak řekne, tak to
musí být. Ale když jsem si při vystoupení všimla, že si s námi notují slovy
tuto známou melodii, ne zrovna nejmladší z obecenstva, bylo to pěkné.
Hodnotné vystoupení Basového G z gymnázia z Valašského
Meziříčí jsme obdivovali a dověděli jsme se, jaký kus světa svým zpěvem
potěšili. Máme to štěstí, že do společenství naší farnosti se počítají i
manželé Roman a Terezka Válkovi, jejichž jména mají zvuk v hudebním
světě. Dirigent Roman Válek se ujal slovního provázení celým koncertem.
Už svým jménem mu udělal pěknou reklamu a jeho vystupování bylo
velkým obohacením celého koncertu. Terezka, a její skupina zpěváků
vystoupili v několika skladbách s vysokým hlasovým nasazením a sklidili
velký úspěch. Všem patří poděkování za pěkný kulturní zážitek i štědrou
ruku.
Marie Hrušková
NEDĚLNÍ AUTOBUS
Protože jsme teď dlouho nejezdili na nedělní mši svatou, činí
zůstatek k 31. 10. 2014 po odečtení platby faktur za říjen částku 6.319,- Kč.
Nastala nyní změna ve způsobu platby v hotovosti, přímo v bance
na účet ČSAD z důvodu, že pokladna ČSAD se přestěhovala
z autobusového nádraží ke garážím na Palackého ulici, což je na opačném
konci města, a tím pro mě nemožné platit hotově do pokladny jako dosud.
Potíž je v tom, že za platbu v hotovosti na účet musím zaplatit bankovní
poplatek 75,- Kč, to je za rok 900,- Kč. Možné řešení nechávám na zvážení.
Ludmila Vlasáková
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Milí farníci,
ráda se s Vámi podělím o pár dojmů z účasti na Adventní duchovní
obnově pod vedením otce Jana Rimbaly v Podhradní Lhotě. Sjeli jsme se
na ni v sobotu 29. listopadu, a to ze všech tří obcí: Loučky, Podolí i
Kunovic. Začali jsme v 9 hodin společnou modlitbou Růžence. Poté jsme
měli příležitost se hlouběji zamyslet nad úryvky jak ze Starého zákona, tak
mladších z evangelií, které nám otec Jan předčítal, a všichni jsme se shodli
na tom, že nám i v současné době mají co říci. To, co Ježíš hlásal svým
učedníkům, platí pro nás všechny a je naší snahou žít to v praktickém
životě, i když ne vždy se nám to daří. Povzbudivé pro mne bylo slovo otce
Jana, že ani tehdy nemusíme být smutní. A to proto, že pokud jsme slabí,
je nám Bůh Otec právě nejblíže, a to je přece krása! Někdy se nám nechce
do těch každodenních úkonů neustále se opakujících, a také při nich je
dobré poprosit Nejvyššího o spolupráci. Vždyť už i naši předkové nám
zanechali známé rčení: Bez Božího požehnání, je marné každé lidské
namáhání! Přeji nám všem hodně radosti z práce nejen pro něco, ale vždy
hlavně pro Někoho.
Osvěžením pro nás bylo vystoupení Mgr. Vlaďky Kuchaříkové.
Představila nám CHARITU poněkud v jiném světle, než nám bylo známo.
Uspokojilo nás, v jak široké škále činností, které nám život může přinést,
nám nabízí CHARITA pomocnou ruku k řešení, za což jsme moc rádi.
Během našeho duchovního růstu jsme si udělali chvilku na kávičku
a sladkou nebo slanou dobrůtku, kterou jsme si samy připravily, abychom
jedna druhou potěšily (pekly jen ženy, muži se třeba zapojí příště). V čase
poledním jsme si pochutnali na dobrém obědě. Ten pro nás připravili
manželé Žídkovi, kteří nám poskytli už po několikáté všechny potřebné
prostory a vzorný servis pro konání této akce. Moc jim za to děkujeme!
Dík patří také paní Janě Žídkové za provozní vedení akce a všem,
kteří jsme se v Podhradní Lhotě sešli, za pěkně prožitou hřejivou sobotu,
kterou jsme zakončili mší sv. v kapli v Kunovicích v podvečerní hodině.
Alena Hrušková
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 ☻  ☻  ☻  UGANDSKÉ OKÉNKO  ☻  ☻  ☻
Milí farníci,
tak jako my se připravujeme na vánoční svátky, i v Ugandě tomu
není jinak. Jen teplotní rozdíl je mezi těmito dvěma zeměmi poněkud
výraznější.
Náš ugandský farník Jordan se má dobře a už se na Vánoce jistě
těší. I díky vám můžou pro něj být pěknější, než pro jiné děti. Poslední
vyúčtování pokladničky, která je k dispozici v kostele, činilo 3 232 Kč. Za
tuto částku velké Pán Bůh zaplať!
Během vánočních svátků - 24. a 25. 12. 2014 bude k dispozici na
stolečku v kostele vánoční přání pro Jordana. Svým podpisem se k němu
můžete přidat a myslím, že to Jordanovi udělá velkou radost. 25. 12.
odpoledne bude přání elektronickou formou do Ugandy odesláno (poštou
by mu mohlo blahopřání dojít třeba až k Velikonocům).
Spolu s Vánoci se blíží i konec kalendářního roku. Chtěla bych vám
touto cestou poděkovat jménem svým, i jménem Jordana za všechny dary,
ať už finanční či formou modlitby. Už jen myšlenka a prosba o vše dobré
Jordanovi pomůže a je za ně velmi vděčný.
Do nového roku vám přeji vše dobré, Boží požehnání, spokojenost,
radost v srdci, lásku a pokoru, které je v dnešním světě tolik třeba. Ať vám
Pán žehná a přijímáme všechny kříže a zkoušky, které nám předkládá.
Naloží nám vždy tolik, kolik jsme schopni unést…
Mgr. et Mgr. Karolína Kutálková
- - - - - - - - OREL JEDNOTA KUNOVICE - - - - - - - Výtvarná soutěž
Kulturní rada Orla vyhlásila letos výtvarnou soutěž s tématem
„Život v naší farnosti“. Také naše nejmladší děti se soutěže zúčastnily.
V I. kategorii se umístila Simonka Páníková na prvním místě.
GRATULUJEME!
Výsledky výtvarné soutěže „Život v naší farnosti“
I. Kategorie 0 - 9 let
1. místo: Simona Páníková; Kunovice u Valašského Meziříčí
2. místo: Klára Spáčilová; Staré Město
2. místo: Anička Budínská; Strážnice
3. místo: Pavel Mlýnek; Strážnice
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Turnaj v badmintonu a v bowlingu
V neděli 23. 11. 2014 odpoledne, jsme se vydali do Sportovního
centra ve Valašském Meziříčí, abychom si v nové hale zahráli badminton a
pak bowling. Přestože jsme nabídli turnaj všem amatérským zájemcům,
soutěžilo nás devět. V kategorii dětí zvítězil Pepa Sehnal a v kategorii
dospělých byl nejúspěšnější o. Jan. Všem se turnaj líbil a věříme, že se nás
příště sejde více.
Adventní koncert
Již se stalo tradicí, že se v adventu koná v Kunovicích, v kapli
Božského Srdce Páně, adventní koncert. Tak i letos. Druhou neděli
adventní ve 14 hodin se kaple naplnila do posledního mísečka domácími i
přespolními posluchači. Po úvodních slovech paní Sehnalové předstoupil
učitel hudby, pan Bubeníček, a seznámil nás s pořadím vystupujících dětí.
A tak jsme mohli sledovat první nesmělé pokusy začátečníků, pak děti
pokročilé a nakonec ty, které už hrají několik let. Všechny jsme odměnili
potleskem, aby měly chuť se nadále zdokonalovat. Následovalo vystoupení
scholy Dobrého Pastýře pod vedením Zuzky Kundrátové. Zahráli a zazpívali
několik opravdu krásných skladeb, a musím říct (a není to jen můj názor),
že jsou čím dál lepší. Dlouhý potlesk to jen potvrdil.
Každoročně přijedou s panem učitelem Bubeníčkem žáci 3. ročníku
kroměřížské Konzervatoře. Také letos předstoupili chlapci a děvčata
s houslemi, violami a violoncelly a pod vedením pana učitele hráli
překrásné skladby barokních skladatelů. To byl krásný závěr koncertu,
strunné nástroje vždy chytnou za srdce.
Nakonec ještě poděkování účinkujícím a požehnání otce Jana na
cestu a vyšli jsme do pošmourného prosincového počasí. Venku však
čekalo všechny pohoštění. Výborné zákusky a koláče a horký, pěkně silný
svařák…
Bylo to krásné zastavení v předvánočním shonu. Tak díky
pořadatelům a účinkujícím a krásné Vánoce!
Marie Novosadová
Poděkování všem pořadatelům a maminkám za napečení zákusků a
uvaření výborného svařáku. DĚKUJEME!
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VARHANICKÝ KURZ OPĚT ZAHÁJIL SVŮJ DVOULETÝ ROČNÍK
I letos zahájilo Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého
dvouletý varhanický kurz. Začala jsem jej navštěvovat za působení otce
Pavla Jombíka, který mi jej doporučil, a díky kurzu jsem se hodně naučila.
Letos bych málem nenastoupila, říkala jsem si – varhany, schola,
škola, zaměstnání… ale pak mě přesvědčila věta, kterou jsem si přečetla ve
Stanovách pastoračních rad, která má za úkol koordinovat vzdělávací
činnost, případně ji i provádět. Já sice nejsem členem pastorační rady,
avšak mám za to, že je velmi důležité, aby se alespoň někteří lidé ve
farnosti vzdělávali, abychom i zde měli informace a také hlavně pomáhali
našemu knězi. Neboť jak říká Václav Šablatura, člen komise pro liturgickou
hudbu: „Kněz nemůže mít na starosti všechno na 100%, proto má mít
kolem sebe obeznámené lidi se správnými informacemi, kteří se o danou
oblast postarají.
Abych přiblížila, co vlastně na kurzu děláme, tak zde uvedu jeho
hlavní části: Liturgika (kde se kromě liturgiky učíme také rytmické a
sborové písně), Hudební nauka, Nauka o varhanách, Liturgický zpěv,
Sborové dirigování, Instrumentace rytmických písní při liturgii (letos nově
přidáno), Mše svaté, návštěvy s popisem některých olomouckých varhan
(např. v katedrále sv. Václava, nebo v kostele sv. Michala) a samozřejmě
individuální hra na varhany atd.
Na kurzu se schází lidé všech generací. Od mladých až po seniory.
Můžeme spolu diskutovat. Mám zajímavost z jednoho ročníku zpět, kdy
jsem na hodině varhan potkala seniorku, která měla tak kolem 65 let.
Začala se teprve chvíli před nastoupením do kurzu na varhany učit (měla
základy na klavír), aby pomohla v případě nepřítomnosti jejich varhaníka.
Musela jsem ocenit, s jakou obětavostí ve svých letech do tohoto
vzdělávání šla, aby svou pomocí farnosti přispěla.
Je velice optimistické, když se na kurzu rozhlédnu okolo sebe a
vidím, že i přes veškerý dnešní uspěchaný život, se najde spousta lidí, kteří
se nejen starají o některé služby v kostele, ale že se za tímto účelem vydají
do Olomouce prohloubit své znalosti (někteří dokonce z Ostravy nebo
z jihu).
Zuzana Kundrátová
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JEDNA PERLIČKA Z PĚŠÍCH POUTÍ K PANNĚ MARII ŠTÍPSKÉ.
Ve vzrostlém smrkobukovém lese mezi Trojákem a Držkovou, což je
polovina cesty mezi Loučkou a Štípou, si naší poutníci při pěší pouti oblíbili
určité místo.
Na tomto místě si v letech po krizovém roku 1968 vyryli naši otcové
na statné buky monogram s letopočtem. Nevím, jestli ze zoufalství nad
danou politickou a víře nepřejícnou situací v naší vlasti, či jen jako
připomenutí pro nás, abychom to nevzdali a byli věrní.
Dnes je již zde palouk, některé stromy podlehly větru, jiné musely
ustoupit novému zalesnění. A časem, kdy již naši tátové, dnes již
pradědové a také i kamarádi poutníci odešli na věčnost, jsme pociťovali
určitý dluh s vděčností za ty, kteří to nikdy nevzdali. Během válek či
následného komunistického režimu.
Proto jsme se v jubilejním roku 2000 rozhodli, že zde na tomto
místě zbudujeme malý památníček k oslavě Panny Marie Štípské. Při
putování krátce odpočineme, povzpomínáme a pomodlíme se za všechny,
kteří zde putovali. Ti všichni zde naplňovali slib jež byl dán za milost,
kterou naší předci obdrželi v tak těžké a zoufalé morové situaci před již
200 lety.
A že je to místo, zasluhující určitou úctu dokazuje rok 2002, kde se
vichřicí lámaly a padaly stromy a v blízkosti spadl mohutný smrk. Ten
těsně minul památníček a ani dřevěná ohrádka neutrpěla újmu.
Díky Bohu !
Zapsal a zavzpomínal Josef Kundrát (1951) z Loučky
Loučka 12.9.2014
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α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
CIC - Kodex kanonického práva
Na nedávné přednášce pro scholy zazněla mimo jiné myšlenka
člena Komise pro liturgickou hudbu (schází se v Praze – jsou to odborníci,
kněží i laici), Václava Šablatury: někdo může říct, že církev stále něco
zakazuje a je striktní. Avšak všechny dokumenty se snaží ukazovat ideál
k prohloubení vztahu s Bohem. Vše, co je v nich napsané, je důkladné.
Není krásné, když se všichni sladí a snaží se jít po stejné cestě?
Jak mnozí víte, existují různé dokumenty. Máme např. Stanovy
pastorační rady (viz. Pastorační rada má pouze hlas poradní, má
projednávat věci ohledně pastorace - jako probouzet víru, předávat a
prohlubovat, koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, aktivně provádět
činnosti pastorace rodin, mládeže, dětí, seniorů, starat se o farní časopis,
přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou
účast celého farního společenství na liturgii - ať už jsou to samozřejmé mše
svaté, adorace nebo duchovní obnovy, atd.) nebo Stanovy ekonomické
rady (ekonomická rada má napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl
spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě, posuzuje důvody výdajů
na potřeby farnosti, kontroluje hospodaření s financemi a realizace
finančního rozpočtu atd.). Pro hudební sféru existuje zatím např.
dokument Koncerty v kostelích/Hudba v kostelích mimo slavení liturgie (je
nutné si uvědomit, že kostel je roven posvátnu, tzn. tichu, je na zamyšlení,
k čemu se koncert pořádá, koncert má především prohlubovat vztah
k Bohu, proto mají být písně pouze duchovního rázu a při koncertu zaznít i
duchovní slovo atd), Dokumenty II. Vatikánského koncilu, atd.
Pro celou církev existuje tzv. Kodex kanonického práva (Codex Iuris
Canonici), zkratka CIC), což je soubor vnitřních právních předpisů a norem
Římskokatolické církve, závazný pro všechny římské katolíky. Poprvé vyšel
v roce 1917 jakožto výsledek snahy papeže Benedikta XV. o přehledný a
sjednocený soubor církevních předpisů. V roce 1983 vyšla nová verze CIC,
platná dodnes. Je třeba zdůraznit, že hlavní zásady jsou spjaty už
s II. Vatikánským koncilem (1962-1965, o něm se dočtete v další rubrice
liturgie). Obsahuje celkem 1752 zákonů.
Pro představu uvádím příklady z knih, u prvních dvou přímo
kánony, u dalších části knih.
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Kodex se skládá ze 7 knih:
 Všeobecné normy - Kanonické postavení fyzických osob: kánon
96: Křtem se člověk začleňuje do Kristovy církve a v ní se ustavuje
jako osoba s povinnostmi i právy…
 Boží lid - zahrnuje povinnosti a práva věřících - Kánon 213: Věřící
mají právo dostávat od posvátných pastýřů pomoc z duchovních
dober církve, zvláště z Božího slova a svátostí. Zahrnuje také
kánony o pastorační radě, ze kterých vychází stanovy každé
diecéze. A mnoho dalšího, týkající se diecézí, institutů, řeholních
společenství atd.
 Učitelská služba církve - služba Božího slova (hlásání slova Božího,
katechetická výuka), školy.
 Posvěcující služba církve - koná se prostřednictvím posvátné
liturgie; tato kniha kodexu zahrnuje úplně vše o svátostech, ostatní
úkony (svátostiny, liturgie hodin, církevní pohřby, uctívání
svatých…), posvátná místa a doby.
 Církevní majetek - obsahuje nabývání církevního majetku a jeho
správu, smlouvy, zbožné odkazy obecně a zbožné fundace.
 Církevní tresty (trestní právo) - trestné činy a tresty obecně
(trestní sankce v církvi jsou léčebné - nápravné a odčiňující), tresty
za jednotlivé trestné činy (např. odpadlík od víry, bludař upadá bez
dalšího do samočinné exkomunikace – tam se řadí i např. ti, kdo
způsobí fyzickou újmu duchovní osobě, či ženy, které přeruší
těhotenství).
 Procesní právo - zahrnuje soudy obecně, sporný soud, některá
zvláštní soudní řízení, trestní soudní řízení.
Kodex kanonického práva lze volně najít na internetu.
Z Kodexu kanonického práva (1983, překlad Dr. František Polášek)
a varhanického kurzu použila Zuzana Kundrátová
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OLOMOUCKÉ ARCIBISKUPSTVÍ UŽ HOSPODAŘÍ NA PRVNÍCH
HEKTARECH RESTITUČNÍCH LESŮ
Zpět do vlastnictví olomouckého arcibiskupství byly v uplynulých dnech
vráceny první lesní pozemky, o něž instituce požádala v rámci procesu
majetkového narovnání, označovaného také jako „církevní restituce“. Na zhruba
1300 hektarech, zejména na Kroměřížsku, teď arcibiskupství začíná
prostřednictvím své firmy Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, s. r. o., (ALSOL)
hospodařit.
Olomouc: „Zahájili jsme hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví
Arcibiskupství olomouckého, z nichž převážnou část, asi 1200 hektarů, tvoří lesy
v okolí Kroměříže a 60 hektarů u Traplic na Uherskohradišťsku. Společnost dále
hospodaří na cca 120 hektarech lesů na katastru obce Chvalčov v okrese
Kroměříž, které patří Arcibiskupskému kněžskému semináři,“ shrnul současný
stav jednatel ALSOL P. Jiří Kopřiva. Zároveň upozornil, že se jedná jen o nepatrný
zlomek předpokládané výměry možných restitučních pozemků. Olomoucké
arcibiskupství totiž v řádném termínu požádalo o zhruba 40 tisíc hektarů lesní a
5 tisíc hektarů zemědělské půdy, a dosud navrácený majetek tak představuje asi
tři procenta všech vznesených požadavků.
Pro vykonávání činností spojených s hospodařením v lesích chce
společnost ALSOL využívat zejména živnostníky, případně menší regionální firmy.
„Jedním z našich hlavních cílů je nabídnout výdělek místním lidem. Především v
oblastech s vysokou nezaměstnaností chápeme tento sociální aspekt jako velmi
důležitý,“ vysvětlil P. Kopřiva. Dalším důvodem je snaha v co nejvyšší míře
využívat služeb těch lidí, kteří v daném místě pracovali už dříve. „Znalost místních
poměrů bývá totiž v lesnictví velmi důležitá, proto chceme na různé pracovní
pozice využít maximum těch, kteří v regionu nyní pracují,“ uvedl P. Kopřiva.
Polnosti bude arcibiskupství pronajímat
Pro prodej dřevní hmoty a dalších produktů hodlá společnost využít
vlastní obchodní oddělení. „Při objemech dříví, které bychom z restituovaných
lesů měli vytěžit, budeme obchodovat s velkými zpracovateli, ale zároveň chceme
podpořit i zpracovatele regionální. Troufám si říct, že na rozdíl od některých
jiných subjektů to nezůstane pouze na úrovni proklamační fráze,“ přislíbil
jednatel společnosti.
Ta do správy postupně přejímá také zemědělské pozemky, které
arcibiskupství či jiné církevní instituce dostávají v restitučním procesu zpět.
Hospodařit však na nich sama nehodlá. Stávajícím nájemcům jsou sice v
současnosti doručovány výpovědi, rozhodně to však podle P. Kopřivy neznamená,
že by s nimi společnost dále nepočítala. „Důvodem výpovědí je narovnání
smluvních vztahů ve vazbě na nový občanský zákoník a současné podmínky
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podnikání v zemědělství a v neposlední řadě také aktualizace rozsahu
pronajímaných parcel vzhledem k probíhajícímu restitučnímu procesu nebo
změnám z důvodu realizace pozemkových úprav,“ vysvětlil P. Kopřiva a dodal:
„Při uzavírání smluv přednostně jednáme se stávajícími uživateli. Až pokud
bychom se nedohodli, budeme oslovovat další zájemce. I v této oblasti je naším
cílem podpora místních podnikatelských subjektů,“ dodal.
Stejně tak se podle něj nemusí bát ti, kdo do nyní již církevních lesů byli
zvyklí chodit na houby nebo jen tak na procházku. „Změnou vlastnictví se pro
běžné návštěvníky lesů nic nezmění. Ze zákona má každý občan právo vstupovat
do lesů a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou, na zemi ležící klest,“
řekl P. Kopřiva a doplnil: „Přitom si ale každý musí počínat tak, aby nepoškozoval
a nenarušoval lesní prostředí, a zároveň musí respektovat pokyny vlastníka.“
Další investice nevyžaduje jen malá část hájenek
Kontroly dosud převzatého majetku vyvolávají podle P. Kopřivy v
pracovnících společnosti rozporuplné dojmy. Nesetkávají se sice s případy
poškození lesa nadměrnou těžbou, jak se to děje na jiných místech ČR, ve velmi
špatném stavu jsou ovšem zejména budovy. „Lesy České republiky se po dohodě
s arcibiskupstvím omezily jen na provádění takových těžeb, jejichž neprovedením
by mohly vzniknout následné škody – zejména se jedná o zpracování kůrovcových
a jiných nahodilých těžeb. Kvůli pomalému postupu povinných osob jsou ovšem
v některých lokalitách majetky přetěženy například kvůli kalamitám či vývratům.
Zisk z tohoto dřeva tak připadne státu a nám zůstane jen povinnost tyto plochy
zalesnit,“ posteskl si jednatel ALSOL a dodal, že podobným problémem je i
nedodržení lhůt pro zalesnění vytěžených pozemků. „Ve většině případů sice
zákon porušen není, protože tato prodloužení schválil příslušný státní orgán, pro
nového vlastníka to ale znamená zvýšení nutných nákladů na zalesnění a také
nulový zisk,“ vysvětlil P. Kopřiva.
Ještě větší starosti přinášejí společnosti hospodářské budovy a hájenky,
které spolu s lesními pozemky přebírá. „Jejich stav je různý. Jen několik málo
budov je téměř bezproblémových a dá se hned využívat, u většiny musíme
počítat s nemalými investicemi do generálních oprav a adaptací, nutných pro
jejich další využití. A některé z předávaných budov jsou bohužel i v takovém
stavu, že opravy budou neekonomické a budovy se budou muset odstranit,“
uvedl P. Kopřiva, podle kterého je cílem společnosti nabídnout venkovnímu
personálu - vedoucím polesí, technikům, hajným a adjunktům - ubytování co
nejblíže území, které spravují. „Nejdříve ovšem musíme opravit objekty, kde
budou jednotlivá polesí sídlit, a hned poté ty, kde bude bydlet personál,“ uzavřel.
převzato z Oldin 10/2014
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MIKULÁŠ A VÁNOCE? V NIZOZEMÍ TAK TROCHU JINAK.
Milí farníci, zdravím vás opět z ciziny. Tentokrát je to Nizozemí.
Kdesi jsem obula toulavé boty a ne a ne je vyzout. Nuž, ale díky tomu Vám
můžu přiblížit zvyky a tradice další země, a třeba i malinko inspirovat.
Například pro mě získaly Mikuláš a Vánoce tady v Nizozemí nový,
příjemnější, a tak trochu i logičtější smysl. Jakto?
Vezmu to na začátek trochu ze široka. Je 16. listopadu a děti už asi
týden napjatě sledují Sinterklaasjournal - zpravodajství o cestě Mikuláše
(zde Sinterklaase) ze Španělska. Ne, nepletu si to, opravdu ze Španělska.
Připlouvá do Nizozemí na parníku plném dárků spolu se svými
pestrobarevně oblečenými černošskými pomocníky, kterým se říká Zwarte
Piet (Černý Petr). Vlastně nevím, proč už 16. listopadu. Snad aby stihl
rozdat dárky všem dětem, vzhledem k tomu, že má k dispozici jen svého
bělouše jménem Amerigo (trochu jako náš Martin na bílém koni), a již
zmíněné Zwarte Piety. A že to s těmi dárky nemají jednoduché! Děti již od
jeho příjezdu každý večer postaví jednu svou botu ke komínu nebo k oknu,
a k tomu přidají mrkev, vodu, případně i seno pro Ameriga. Zatímco
Sinterklaas čeká na koni na střeše (neptejte se mě, jak to ustojí), Zwarte
Piet přijde v noci komínem/oknem nebo jakýmkoli jiným záhadným
způsobem dovnitř, vezme přichystané dobroty a za odměnu dětem v botě
nechá nějaký malý dárek – ať už jsou to sladkosti, nebo hračky. Ke svátku
Sinterklaase neodmyslitelně patří pepernoten - sušenky se skořicovoperníkovou příchutí velikosti malého ořechu; a tradičně můžete také
v botě najít velké čokoládové písmeno - vaši iniciálu. Obchody jsou jich
plné.
I ve škole se tento svátek bere velmi vážně a Sinterklaas je
vděčným tématem pro výtvarku, hudebku, ale třeba i matematiku nebo
čtení, a 5.12 pak sám osobně školy navštěvuje. V obchodech najednou
přibude spousta lidí shánějících dárky (ano, tady nosí dárky Sinterklaas!),
po pár dnech se přistihnete, že si broukáte melodie známých
Sinterklaasovských písniček, které na vás útočí ze všech stran (od dětí,
z rádií, televize…). Že Vám to něco připomíná?
A pak přijde 5. prosinec - Pakjes avond - nebo-li večer dárků. Ne, že
by jich děti už v předchozích týdnech nedostaly dost, ale holt Pakjes avond
je Pakjes avond, dárky musí být. Pokud máte děti, přijde nejspíš Mikuláš a
Zwarte Pietové, většinou poví něco o tom, co se dětem dařilo, a pak jim dá
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dárek. Při odchodu jich pak za dveřmi často nechá ještě celý pytel. Dříve
Sinterklaas domů nechodil, jen kdosi (tedy samozřejmě že Sinterklaas!)
zabouchal na dveře či okno, a nechal tam dárky. A jiná dřívější tradice říká,
že Sinterklaas byl tak trochu strašákem na děti - podobně jako u nás. Tedy
hlavně Zwarte Pietové, kteří nezbedné děti prý strčí do pytle a odvezou
s sebou do Španělska. Pro děti strašlivý trest, já bych to ale jako roční
dovolenou klidně brala .
A ještě k dárkům – v některých rodinách je běžné, že spolu
s dárkem dostanete taky básničku. Buďto o dárku samotném, anebo o vás,
a to s příznačným lehce satirickým holandským humorem. Případně
dostanete dárek nápaditě zabalený. Nizozemci se vyžívají v jakémkoli
tvoření, ale i vtipkování, a tak třeba jeden můj kamarád dostal šťouchač
brambor zabořený rovnou v hrnci se šťouchanými brambory. Zajímavá je
rovněž verze, kdy všichni napíšou seznam svých přání, stanoví se cenový
limit dárku a každý si někoho vylosuje. Losování je tajné, takže sice všichni
mohou vědět, co byste chtěli, ale vy nevíte, od koho to dostanete. Neklade
se tady důraz na kvantitu, ale na to, že si s dárkem vyhrajete a uděláte
z něj něco výjimečného. A protože dáváte jen jeden dárek, máte na to
dostatek času. Nutno ale říci, že toto se děje zejména u starších, a taky ne
všude. Nicméně mě osobně se to líbí moc.
A co pak dělají Nizozemci na Vánoce? Inu, jakmile odejde
Sinterklaas, je čas připravovat se na další svátky. Zdobí se stromeček, ještě
před Vánoci je třeba všem svým drahým rozeslat pohlednice či přání. Tady
se tato tradice stále drží, na rozdíl od České republiky, kde mnozí raději
posílají smsku. A snad i pochopitelně, neboť je to v podstatě takový dárek
pod stromeček - to, že na své milé myslíte a pošlete jim, často i
vlastnoručně vyrobené, přání. Žádné další dary. To už mají za sebou.
A pak už jen vymyslet, u koho bude letos velká vánoční rodinná
večeře, kdy, kdo všechno se jí zúčastní a jaké menu se bude podávat.
Rozhodně se tady ženy nestresují pečením cukroví. Maximálně vánoční
štola, ale ta se dá pořídit i v supermarketu. Celá rodina se sejde a
v pohodové atmosféře si tento krásný svátek rodiny užívají.
Pro mnohé je součástí Vánoc půlnoční mše, kde mají mimo jiné
příležitost setkat se s přáteli, a někdy se tato přátelská „oslava“, kterou
narození Dítěte bezesporu je, protáhne až do ranních hodin. Následující
dny jsou pak ve znamení návštěv dalších členů rodiny, kteří nemohli být
21

při společné večeři. Toto je scénář, který znám pouze z doslechu, a i proto
jej podávám takto ve stručnosti. Sama jsem nizozemské Vánoce ještě
nezažila, ale těším se, že po těch letošních vám napíšu, jaké to ve
skutečnosti bylo…
A teď ruku na srdce - jak jste si jako děti představovali Ježíška, který
nosí dárky? Já tedy rozhodně ne jako malé miminko, i když jsem ho
vídávala v kostele v jesličkách. Vždycky to byl nějaký starší pán s bělavým
plnovousem a pytlem plným dárků. Vlastně něco jako nizozemský
Sinterklaas. Také legenda o svatém Mikuláši mluví o tom, že to byl on, kdo
obdarovával druhé. Není tedy logičtější, aby se dávaly dárky na Mikuláše?
Ano, ano, já vím, děti dostávají sladkosti a ovoce. Ale… kde se vzalo to, že
dárky nosí malý Ježíšek? Mimochodem, slovo Sinterklaas zní podezřele
podobně jako Santa Claus a i jejich oblečky jsou stejně červené. Prý ne
náhodou. Do Ameriky je to lodí pořádný kus cesty, a tak to Sinterklaas stihl
až na Vánoce, a protože na moři docela fouká, vyměnil mitru a berlu za
teplou čepici a rukavice. Ale kolik je na tom pravdy, nikdo neví .
Nedávno jsem četla článek o tom, jak se spousta českých dospělých
na Vánoce vlastně netěší, hlavně na jejich přípravy a předvánoční shon.
Přitom se o nich ale traduje, že jsou to nejkrásnější svátky roku. Kde se
stala chyba? Jak už mnozí jiní řekli přede mnou, je to možná tím, že
namísto ztišení se a připravování svého srdce na zrození něčeho nového,
na radost z narozeného Dítěte, připravujeme raději vše okolo, a to
s notnou dávkou stresu – abychom měli dost dárků, dostatečně drahých,
aby nás někdo nepomluvil, uklizeno, vyzdobeno, napečeno (neměla bych
přidat ještě jeden druh? Ty perníčky ještě nezměkly. Co teď? Tyhle spálené
vanilkové rohlíčky můžu dát tak leda slepicím...). Jak se po tom maratonu
cítíte? Spokojeně, jak jste to všechno zvládli, anebo… snad ne? Nejspíš jste
něco podobného slyšeli už stokrát, ale... co je to, co nám nedovolí to
změnit? Co nám nedovolí mít Vánoce takové, jak je přejeme všem okolo šťastné a veselé?
Milí farníci, ať jsou vaše Vánoce letos poklidné a pohodové, a ať se
u vás u stromečku sejde ne plno dárků, ale lidí, které máte rádi, protože to
je dárek nejhezčí. A namísto cukroví si k vánoční kávě nebo čaji dejte třeba
sušenky. Anebo zkuste křížaly a ořechy. Aspoň se nebudete muset trápit
tím, kolik jste letos zase přibrali ;)
Jitka Martínková
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ČTRNÁCT SVATÝCH POMOCNÍKŮ
Čtrnáct svatých pomocníků je skupina svatých uctívaných společně,
protože jejich přímluva byla obzvláště účinná, především proti různým
nemocem. Tato skupina vznikla ve 14. století poprvé v Porýní především
jako důsledek epidemie (pravděpodobně mor). Chtěl bych Vám dát do
pozornosti tento seznam svatých pomocníků - kdoví, co bude zítra - snad
některého poprosíte o přímluvu…
Jméno

Svátek

Patron

1. Akátius (Acacius)

8. 5.

proti bolestem hlavy

2. Barbora

4. 12.

proti horečce a náhlé smrti

3. Blažej

3. 2.

proti nemocem krku a pro ochranu domácích zvířat

4. Kateřina
Alexandrijská

25. 11.

proti náhlé smrti

5. Kryštof

25. 7.

proti moru a nebezpečí na cestách

6. Cyriak (Kyriak)

8. 8.

proti pokušení, v hodině smrti

7. Diviš (Dionýsius)

9. 10.

proti bolestem hlavy

8. Erasmus

2. 6.

proti zažívacím nemocem

9. Eustach

20. 9.

proti rodinným neshodám

10. Jiří

24. 4.

patron skautů, pro zdraví domácích zvířat

11. Jiljí

1. 9.

proti moru, dobrou zpověď, a invalidy, žebráky a
kováře

12. Markéta
Antiochijská

20. 7.

po dobu porodu, a pro ochranu před démony

13. Pantaleon
(Panteleimon)

27. 7.

lékařů, proti rakovině a tuberkulóze

14. Vít

15. 6.

proti epilepsii, bleskům a pro ochranu domácích
zvířat

o. Jan
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Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými
větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic
víc, než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila
labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke
své rodině, nejsem nic víc než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově
pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla
lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními
hvězdami, účastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním sboru,
ale zapomněla na Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními porcelánovými
servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda obdarovává
právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky se ztratí,
golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.
( srv.1 Kor. 13, 1 - 8)
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Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce:
Sv. zpověď: Loučka
17.12.
15:00-16:00+po mši sv.
Kunovice
23.12.
16:00-17:00+po mši sv.
Mše svaté:
24.12. Půlnoční
25.12. 1. Svátek vánoční
26.12. 2. Svátek vánoční
28.12. Svaté Rodiny
31.12. Silvestr
01.01. Nový rok

22:00
08:00
08:00
08:00
16:00
08:00

Betlémské světlo přivezeme do farnosti Loučka 23. prosince 2014.
Vyzvednout a rozzářit si svůj dům, byt či komůrku Božím světlem
z Betléma můžete u paní Skýpalové a Černochové v Kunovicích od 23.
prosince odpoledne od 15.00 hodin a 24. prosince po celý den. V Loučce
budeme rozdávat Betlémské světlo na pásmu Živého Betléma 24. prosince
2014 od 10.00 hodin a večer si jej můžete vyzvednout po půlnoční mši
svaté v kostele Dobrého Pastýře v Loučce.
DOBRÝ SKUTEK PRO NEMOCNÉ
Letos již popáté 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 pod vedením p. učitelky Jany Pavlicové. Je to
dobrý skutek, který není běžný. 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. Letos opět výrobu
dárečků zaplatíme z peněz, které dáváte do kasičky Oveček. Předem Vám
děkujeme za tyto příspěvky!
Dobrý skutek pro nemocné uskutečníme ve čtvrtek 18. 12. v odpoledních
hodinách. Pokud se i vy letos chcete zúčastnit této akce, přihlaste se nám!
Budeme velmi rády za každého účastníka!!
Vlaďka Kuchaříková & Zdenča Černochová
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Zpovědi v adventu
Farnost
Dolní Bečva

Datum zpovědi
Čtvrtek 18.12.
15.00 hod.

Prostřední Bečva

Úterý 16.12.
16.30-18.00

Horní Bečva

Pondělí 22.12.
15.00-16.30

Hutisko

Úterý 16.12.
14.30-16.15

Kelč

Sobota 20.12.
13.30-15.30

Rožnov p.R.

Neděle 21.12.
15.00-18.00

Valašská Bystřice

Pátek 19.12

Kdo zpovídá
P. Ladislav Šimek
P. Jiří Polášek
P. Kamil Obr
P. Petr Dujka
P. Karel Janečka
P. Josef Svoboda
P. Petr Dujka
P. Jan Vláčil

13.00-14.00
14.00-15.00

Valašské Meziříčí

Sobota 20.12.
8.00-11.00

Zašová

Sobota 20.12.
13.00-15.00

Veselá
Zubří

Čtvrtek 18.12. - 15.30-18.00
Sobota 13.12.
16.00-17.30

P. Petr Dujka
P. Karel Janečka
P. Josef Svoboda
P. Pavel Stefan
P. Slavomír Ordoš
P. Pavol Jombík
P. Ján Rimbala
P. Karel Janečka
P. Jiří Polášek
P. Petr Dujka
P. Pavol Jombík
P. Ján Rimbala
P. Jan Bleša
P. Slavomír Ordoš
P. Ladislav Šimek
P. Pavol Jombík
P. Josef Svoboda
P. Jiří Polášek
P. Karel Janečka
P. Jiří Polášek
P. Kamil Obr
P. Josef Svoboda
P. Pavol Jombík
P. Ján Rimbala
P. Jan Bleša
P: Kamil Obr
P. Josef Svoboda
P. Jan Vláčil
P. Petr Dujka
P. Jiří Polášek
P. Jan Bleša
P. Ladislav Šimek
Choryně
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DVD záznam z koncertu 22. 11. 2014
Jak jistě víte, každá větší akce se natáčí na kamerový záznam. Připraví se
DVD, které si můžete objednat – koupit. Tyto DVD pro nás ochotně
připravuje pan Josef Kundrát z Loučky č. p. 206. Při letošním koncertu jsme
prodávali DVD z loňského koncertu, výtěžek z tohoto prodeje činil 1.150,Kč. Částka byla věnována na opravu kostela. Pokud máte ještě zájem
o DVD z loňského koncertu, obraťte se na něj. Rovněž si můžete objednat
DVD z letošního koncertu, a také z připravovaného Živého Betléma. Jsou
to vždy krásné vzpomínky i za několik let. DVD je také vhodný dárek pro ty,
kteří se z nějakého důvodu této akce nemohou zúčastnit. Za natáčení a
zpracování Pepíkovi děkujeme, vždyť za jedním takovým malým kolečkem
je mnoho hodin práce.
Orel Kunovice informuje:
Modlitby matek
Setkání maminek probíhají jednou za čtrnáct dnů vždy ve čtvrtek v 18.30
hodin v klubovně „Cukrárna“. Do společenství zveme všechny, kteří věří
v sílu modlitby.
Tříkrálová sbírka
10. ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se
setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a
zároveň Vám poskytnou příležitost uskutečnit dobrý skutek ve formě
finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární
pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost.
Srdečně Vás zveme na tyto akce:
1. leden 2015
Novoroční vycházka
10. leden 2015
Tříkrálová sbírka
Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.
Přejeme překrásné Vánoce Vám i Vašim blízkým! Šťastný, spokojený
a úspěšný rok 2015!
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VÁNOČNÍ KONCERT
žáků hudebního oboru ZUŠ Alfréda Radoka
v Zašové
čtvrtek 18. prosince 2014 v 16:30 hodin
ZŠ Zašová - hudební třída (2. p,)
Těší se na vás žáci a vyučující.

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
pátek 19. prosince 2014 v 17:00 a v 19:00 hodin
Lapidárium Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice
Vstupné letos nezdražujeme! Dospělý 120 Kč, děti do 15-ti let 50 Kč.
Účinkují:
Pěvecké sbory Hedvika a Beseda,
žáci a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí,
studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského a JAMU Brno

Ten vánoční čas
MEZŘÍČAN
Sobota 20. 12. 19:00 - Sál Kulturního zařízení
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč
Vánoční koncert souboru Mezříčan, ve kterém uvidíte pastýřskou hru,
uslyšíte krásné valašské koledy a na jehož konci čeká diváky překvapení.
Přijďte se přenést do dávných časů, kdy v Betlémě nastal vánoční čas.
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Publikace otce biskupa pro lektory
Na pulty knihkupectví přichází v těchto dnech další kniha olomouckého
světícího biskupa Josefa Hrdličky. Publikace nazvaná „Vezmi a čti“ je
plodem jeho přednášek pro lektory Božího slova v olomoucké arcidiecézi a
zabývá se duchovním rozměrem jejich služby.
Olomouc: V letech 2003–2005 a 2011–2014 byly v rámci všech děkanátů
olomoucké arcidiecéze realizovány vzdělávací kurzy pro lektory Božího
slova. Obou kurzů se zúčastnilo celkem více než dva tisíce věřících. Knížka
Vezmi a čti olomouckého světícího biskupa Josefa Hrdličky obsahuje řadu
zamyšlení nad jedním z témat kurzů, nad duchovním rozměrem lektorské
služby. Jde o jedinečnou pastorační pomůcku, kterou by měl znát každý
lektor, aby Boží slovo jím přednášené co nejúčinněji zasáhlo posluchače.
Především však si musí být vědom, že se svojí službou stává mluvčím
samého Boha. Posluchač snadno pozná, zda lektor sám ví, co čte, zda se na
svůj úkol připravil, zda je textem sám osloven a odpovědně zaujat.
Brožura o 48 stranách stojí 37 korun a vydalo ji nakladatelství Matice
cyrilometodějská v Olomouci.
VÁNOCE A SILVESTR NA SVATÉM HOSTÝNĚ
24. prosince

31. prosince

Štědrý den
Mše svaté v 7:15, 9:15 a v 15:30
v noci mše sv. není
Sv. Silvestr
Mše svaté v 7:15, 9:15, 11:00
22:30 modlitba růžence
23:00 adorace
23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání
24:00 pontifikální mše sv.
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Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské
konference na evropské setkání mládeže v Praze

Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty
tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. Přijedou
k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání
mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní
všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí.
Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských
srdcích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi
mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi
dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu
našeho světadílu.
Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za
to jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky,
aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto
setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala naši
zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové před více
než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví: „Host do domu, Bůh do domu“.
Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostinnost
a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem okolí.
kardinál Dominik Duka
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... …
Omluva: Redakce Oveček se omlouvá Anežce Doležalové, že nebyla zmíněna ve výčtu poutníku do
Štípy v minulém čísle Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře (3/2014), přestože mezi poutníky
očividně byla. Jako kompenzaci ji nabízíme adrenalinový zážitek zdarma - účast na tisku příštího
vydání. Těšíme se 
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
Korektura: Mgr. Jitka Martínková, o. Jan
Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Ivana Skýpalová, Marta Kočnarová, Zdenka Černochová st.,
Zuzana Kundrátová, Alena Hrušková, Ing. Ludmila Vlasáková, Mgr. Jitka Martínková, Marie
Hrušková, Mgr. et Mgr. Karolína Kutálková, Anna Hrušková, Marie Novosadová, Věra Žídková,
Jarmila Čajanová, Josef Kundrát st.
Číslo účtu, na kterém probíhá sbírka na potřeby kostela: 35-1763626399/0800
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥
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