Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře
--------------------------------------------------------------------8. ročník

červen 2015/2. číslo

občasník farnosti Loučka

SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
rád bych se s Vámi podělil o své dojmy z několika akcí, které proběhly
v naší farnosti v posledním období.
V měsíci květnu i letos zdárně proběhla v naší farnosti slavnost prvního
sv. přijímání. Je to radost připravovat děti na první setkání s Pánem Ježíšem ve sv.
přijímání. Zvlášť se těším z toho, že jsem více poznal rodiny těchto dětí. Pán Bůh
zaplať všem, kteří mi v této přípravě pomáhali, hlavně p. katechetce Zdence
Černochové a našim animátorkám Máji Hruškové a Míši Klečkové. Koncem
května jsme byli i na poutním zájezdu v Čihošti a na Zelené Hoře. Moc děkuji
Vlaďce Kuchaříkové, která tento zájezd připravila. Vytvořili jsme příjemnou
rodinnou atmosféru a z této pouti byly samé pozitivní ohlasy. Cítil jsem se tam
opravdu jako doma. Věřím, že za rok něco podobného zopakujeme. Jenom bych
Vás poprosil, abyste se příště přihlašovali dříve – je to pak moc stresující
zaplňovat prázdná místa. ALE - stálo to za to. V měsíci červnu pak proběhly
slavnosti Božího Těla s průvodem po obci a pouť k Božskému Srdci Ježíšovu.
Děkuji p. kostelníkovi Luďkovi za přípravu oltářů a p. Hruškové za organizaci
poutě. Věřím, že se vám tyto slavnosti líbily.
Do období dovolených a oddechu Vám ze srdce přeju hodně požehnání,
pohody a příjemného uvolnění.
o. Jan

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Před prázdninami se můžete začíst do nového zpravodaje Oveček, kde se
dozvíte něco minulého, něco přítomného a něco budoucího. O prázdninách se
chystá mnoho akcí, takže rozhodně neseďte doma a vyrazte vstříc novým (nejen
duchovním) zážitkům!
Vaše redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře

ČERVEN - MĚSÍC BOŽSKÉHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Tak jako měsíc květen patří Panně Marii a modlíme se litanie Loretánské, měsíc
červen patří Božskému Srdci Ježíšovu a modlíme se litanie k Božskému Srdci.
V čem tkví podstata úcty k Božskému Srdci?
V 17. stol. se ve Francii zjevil Pán Ježíš skromné řeholnici Markétě Marii Alacoque
(čti „Alakok“) a to tak, že ukazoval na své srdce - korunované trním, probodené,
zakrvavené, s malým křížkem a s plameny ohně. Srdce je symbolem lásky a úcta k
Božskému Srdci Ježíšovu znamená úctu k Boží lásce, která se obětovala za
člověka. Pán Ježíš řekl: „Moje srdce je tak proplněné láskou, že toužím tuto lásku
vylít do každé duše – a za to se mi dostává jen nevděk, lhostejnost a pohrdání…“.
Pán Ježíš vybídl sestru Alacoque, aby zadostiučiňovala za tuto lhostejnost a
urážky, kterých se dostává jeho srdci – a to přijímáním Eucharistie, adorací a
odprošováním. Dnes se to dělá po celém světě každý první pátek v měsíci. Pán
Ježíš dal 12 štědrých a odvážných příslibů pro ty, co si budou uctívat jeho Božské
srdce. Jelikož máme v Kunovicích kapli zasvěcenou právě Božskému Srdci
Ježíšovu, věřím, že i v naší farnosti se najdou ti, kteří uctívají Božské Srdce
Ježíšovo a kteří tak můžou naplnit tyto přísliby i ve svém životě.
o. Jan

PROSEBNÁ PĚŠÍ POUŤ (ProsPěš Pouť)
Opět jsem se vydala na Prosebnou Pěší Pouť v úterý 19. května 2015. Po sedmé
hodině ráno se poutníci sešli v Podhradní Lhotě u kapličky. Po společné modlitbě
a požehnání našeho putování jedním z přítomných kněží-poutníků vyrážíme
známou cestou. U "obrázku" jsme dali kytici květů a vyprosili nejen
příhodné počasí. A pak už nám cesta ubíhala k Loukovu, kde nás čekali poslední
poutníci. Průběžně se společně modlíme jednotlivé růžence a zpíváme mariánské
písně. Po jedenácté hodině míříme na stacionář ve Chvalčově a setkáváme se
s tamními klienty a personálem. S díky přijímáme občerstvení a opět po společné
modlitbě pokračujeme v pouti. Přede mší svatou v bazilice na Svatém
Hostýně ještě stihneme rozjímavou Cestu světla. Mše svatá je sloužena za
všechny poutníky, i za ty, kteří se dopravili auty či autobusy. Na poutích se mi
nejvíce líbí, kudy vedou a kam vedou. Pouť totiž musí být putování přírodou a
musí končit v kostele. Já bych ale ráda zmínila i naši zpáteční cestu a poděkovala
Marušce Pšenicové za přípravu celé pouti včetně chlebů pro každého poutníka.
Anna Hrušková, Kunovice 79
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POUŤ VE FARNÍM KOSTELE DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE
V neděli 26. dubna bylo krásné jarní ráno a my jsme měli možnost prožít poutní
mši svatou v našem kostele. Počasí, které také přispívá k příjemné atmosféře, je
nedílnou součástí našeho života. Pouť začala slavnostní mši svatou, kterou
celebroval otec Karel Hořák z Hošťálkové. Jeho slova plynula ze stále usmívajících
se úst a srdce otevřeného pro všechny. Povzbuzující i humorná slova nenechala
snad žádného v klidu a bez úsměvu na tváři. Každý si z této slavnosti mohl odnést
duchovní a kulturní zážitek. Záleželo jen na nás, jak jsme naslouchali a otevřeli
svá srdce. Nejen otec Karel, ale také Dechová hudba z Branek tvořila atmosféru
spolu s varhany, na které hrál náš vynikající varhaník MUDr. J. Sehnal. Jak říká
pan Zábranský, skladatel, odborník, učitel varhaníků v Opavě na konzervatoři a
v neposlední řadě varhaník působící ve všech kostelích v Opavě: “Za svůj život
jsem učil mnoho žáků, ale jen čtyři z nich měli opravdový talent a cit pro varhanní
hudbu, Pepík byl jeden z nich. Važte si jej!“. Také hasiči naši farnosti v modrých
uniformách s prapory dokreslili tuto mši svatou. Pozvání přijal pan senátor a
starosta Vsetína Jiří Čunek. Jak Jaruška Čajanová řekla: „Je dobré a milé, že i z
těchto vyšších kruhů se za námi přijde někdo podívat a prožit pěkné chvíle s
námi“.
Kdo také stál za tak hezkým průběhem této slavnosti? Byla to paní starostka Ing.
Libuše Paloušová. Nezapomněla a nechala napéct koláčky od naší milé cukrářky
paní Kořistkové, kterými jsme byli při odchodu z této slavnosti obdarovaní. Také
ulila z „Loučského pramene“ trochu té slivovičky. Za její pomoc a přípravu jí patří
srdečný dík.
Je dobré, že v tak uspěchané a hektické době nezapomínáme na tradice a
společná setkávání, třeba právě při mši svaté.
Iva Skýpalová

SLAVNOST 120. VÝROČÍ SDH LOUČKA
Dne 20. 6. 2015 proběhla ve farním kostele v Loučce slavnostní mše sv. ke 120.
výročí hasičského sboru v Loučce. Přede mší přišli hasiči i se svými hosty ke
kostelu Dobrého Pastýře ve slavnostním průvodu za pochodu dechové hudby
z Branek. Mši svatou sloužil p. Dobeš, bývalý kněz naší farnosti. Zpěvem
doprovázel Sbor Svatého Huberta. P. Dobeš vyzdvihl v promluvě ochotu a
připravenost hasičů sloužit bližním tak, jak mají ve svém znaku na praporech
uváděno: „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“. Posvětil i slavnostní stuhu ke 120.
výročí založení sboru a popřál vytrvání v dobrém, úctu k bližním a připravenost
bojovat nejen s ohněm, ale i s lidskou lhostejností.
Zdenka Černochová st.
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DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES – SETKÁNÍ DĚTÍ
Děti z náboženství jely v pátek 15. 5. 2015 na setkání dětí do Olomouce, které
proběhlo v rámci Diecézního eucharistického kongresu. Jelo se tam vlakem, cesta
nám vesele utíkala. Čím více jsme se blížili k Olomouci, tím více ve vlaku přibývalo
dětí.
V 10 hodin bylo zahájení v Korunní pevnůstce, kde se děti mohly naladit na
setkání vskutku královskou pohádkou O Třech stromech, která byla proložená
pohybovými písničkami.
Na stejném místě následovala v 11 hodin mše svatá, kterou celebroval arcibiskup
Jan Graubner a promluvu měl otec Josef Hrdlička.
Velice se mi líbily myšlenky, které otec Josef Hrdlička krásně podal dětem. Zmínil
se o čtyřech slovech, která zná člověk v mnoha světových jazycích, a zároveň jsou
tyto čtyři slova nejpoužívanější mezi lidmi. Jsou to slova: děkuji, prosím, promiň
a mám tě rád.
Další jeho myšlenkou bylo, že v životě je to jako v hokeji a vždycky je dobré hrát
s Ježíšem. Bez Ježíše je to jako hrát v oslabení. Když je to ale s Ježíšem, je to jako
hrát v přesilovce. On však nechce za nás dávat góly. On nám dobře přihrává,
abychom je dávali my sami.
V závěru promluvy se ještě otec Josef Hrdlička vracel ke čtyřem slovům a nabádal
děti, aby se naučili říkat: „Ježíši, děkuji Ti.“, „Ježíši, prosím Tě.“, „Ježíši, odpusť
mi.“ a „Ježíši, mám Tě rád.“
Po mši následoval oběd z vlastních zásob a po něm byly pro děti připraveny hry,
soutěže a různé dětské činnosti v Bezručových sadech.
Ve 14 hodin následovala dětská adorace a my jako děkanát valašsko-meziříčský
jsme ji měli v chrámě sv. Michala a vedl ji otec Pavel Stefan.
Bylo neskutečně krásné vidět po kupě tolik dětí z našich farností. A ptáte se, kolik
tam dětí doopravdy bylo? Prý přes pět tisíc.
Bohu díky za to, že se ten den tak krásně vydařil!
Mája Hrušková
FARNÍ POUŤ DO ČÍHOŠTĚ SE ZASTÁVKOU NA ZELENÉ HOŘE
Dne 30. 5. 2015 se uskutečnila farní pouť do Číhoště, která se nachází na
západním konci Českomoravské Vysočiny. Na tomto místě se v roce 1949 udál
zázrak. Při kázání faráře Josefa Toufara se nenadále začal pohybovat oltářní kříž.
Tento jev dosvědčilo mnoho farníků.
Tehdy vládnoucí komunistický režim toho zneužil, vykonstruoval politický proces
proti představitelům katolické církve a faráře Josefa Toufara umučili.
A my jsme měli jedinečnou příležitost navštívit kostelík, ve kterém se zázrak
přihodil. Otec Jan v něm odsloužil pěknou mši svatou, která byla obětována za
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naši farnost a zlepšení našich vzájemných vztahů. Po mši nám místní pan farář
pověděl podrobnosti o tom, co se tam tehdy stalo, a pozval nás na slavnostní
ukládání ostatků faráře Josefa Toufara do hrobky v kostele, které bude 12. 7.
2015. Poté jsme si prohlédli na faře připravenou výstavu s dokumenty, které
dosvědčují jak Číhošťský zázrak, tak komunistický proces.
Dále jsme se zastavovali ve Žďáru nad Sázavou a na Zelené hoře. Nás pár mladých
mohlo zavzpomínat na rok 2012 a parádní celostátní setkání mládeže, které bylo
právě v těchto místech.
Na Zelené hoře nás čekala prohlídka s průvodkyní a my jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací i o tomto nádherném místě.
Celá pouť byla moc příjemná, při cestě se zpívalo, modlilo i povídalo. Myslím si,
že celkově jsme si všichni zúčastnění pouť krásně užili.
Mája Hrušková
INFORMACE Z RADIA PROGLAS
Přiblížil se čas prázdnin, sluníčka i dovolené a z Radia Proglas jsme obdrželi letní
zásilku s počtením nového Zpravodaje. Krásný je hned článek na první straně s
názvem „Jovajova ještě neodcházím…“ (doporučuji přečíst je zajímavý obsahem i
příběhem z každodenního života od ředitele rádia Martina Holíka).
Členové Proglasu obdrželi Zpravodaj osobně, pro ostatní zájemce z farnosti jsou
Zpravodaje umístěny na klekátku u bočního vchodu do kostela. Je tam i umístěna
pokladnička na dobrovolné finanční prostředky na podporu vysílání Radia
Proglas. Za posledních 5 měsíců od začátku kalendářního roku se nashromáždila
finanční částka 550 Kč, která byla předána proglasákům na pouti sdělovacích
prostředků i Radia Proglas na Svatém Hostýně v květnu 2015.
Pracovníci Proglasu Vám moc a moc děkují za přízeň a těší se s Vámi na některé z
níže uvedených akcí nebo při poslechu rádia ve Vašich domovech.
Zdenka Černochová
S Radiem Proglas se můžete živě potkat na těchto akcích:
Velehrad 4. - 5. 7. 2015
Katolická charismatická obnova, Brno výstaviště 8. – 12. 7. 2015
12. října vyjde další 54. Zpravodaj Proglasu.
Všichni máme společný cíl. Radujeme se, když můžeme vypomoci ve Vašem úsilí,
přenášením bohoslužby pro nemocné nebo jiným zajímavým pořadem. Jsme rádi,
že na nás myslíte ve svých modlitbách, že jste s námi. Mnohokrát děkujeme za
vstřícnost. S pěkným pozdravením v Kristu.
Mons. Martin Holík (ředitel Radia Proglas)
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- - - - - - - - OREL JEDNOTA KUNOVICE - - - - - - - Stručné zprávičky z jednoty Orel Kunovice
Rozhledna Maruška
V neděli 10. 5. 2015 jsme oprášili kola a vyrazili jsme na rozhlednu jménem
Maruška. Jeli jsme čtyři: já - Iveta Koláčková, Jindřich Stříteský, otec Jan a paní
Hrušková. Já, Jindra a otec Jan jsme měli sraz u kostela Dobrého Pastýře v
Loučce. Jeli jsme okolo nádraží až do Kunovic. Tam se k nám přidala paní
Hrušková. Chvíli jsme jeli po nerovné cestě, ale zanedlouho se před námi objevila
cyklostezka. Dojeli jsme na konec cyklostezky a pak jsme jeli po hlavní silnici. Když
jsme dojeli na Troják, dali jsme si hranolky, kofolu, langoš a zmrzlinu. Od
restaurace jsme jeli po menší, ale hezké cestě k rozhledně. Na Marušce jsme
napočítali asi 40 schodů, chvíli jsme tam pobyli a pak jsme jeli domů. Výlet se
nám velmi líbil, byli jsme unavení, ale klidně bychom tam dnes jeli znovu.
Doporučuji všem, aby se tam zajeli podívat.
Iveta Koláčková
Rozhledna Maruška se nachází v nadmořské výšce 664 metrů, je krásná, dřevěná.
Byla postavena a vysvěcena farářem z Hošťálkové v srpnu loňského roku.
Rozhledna nabízí krásné pohledy do okolní krajiny: na Radhošť, Lysou Horu,
Kohútku, Kelčský Javorník. Květnovou neděli se nás na rozhlednu rozjelo deset.
Někteří jeli po silnici tam i zpět a někteří se vydali domů z rozhledny přes Lázy.
Župní turnaj v bowlingu
Deset dětí z kunovického Orla a sportovního kroužku reprezentovalo naši
jednotu na turnaji v bowlingu v Zašové v sobotu 21. března 2015. Na krásném
druhém místě se umístilo a diplom obdrželo družstvo ve složení: Ondřej Krutílek,
René Kusein, Jakub Novosad a Martin Páník. Další naše družstva se umístila na
čtvrtém a pátém místě.
Veřovická desítka
Veřovická desítka se koná již šestým rokem. Závod je zařazený do celostátní
Orelské běžecké ligy. Závodí muži, ženy, dorostenci a děti v několika kategoriích s
délkou tratí od 200 metrů po 3 000 metrů. V sobotu 11. 4. 2015 závodilo v běhu
šest dětí z naší jednoty ve Veřovicích. Podle ročníků byli zařazeni do kategorií.
Nejúspěšnější byl Ondřej Krutílek, běžel 1 000 metrů a umístil se na krásném
4. místě. Gratulujeme!!
Víkendovka v Choryni
Společně s Klubkem jsme prožili velmi pěkný víkend v Choryni, kde nám otec Jan
připravil teplé zázemí na faře u dobře vytopeného krbu. Míša a Mája měly
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připravený velmi pěkný program. Poznali jsme hezká zákoutí Choryně, zahráli
jsme si hry v lese i na farní zahradě, opékali jsme a se stařenkami jsme se
zúčastnili mše svaté v klášterní kapli.
Kuželky
Dne 8. 6. 2015 si kluci a holky z orelského sporťáku vyzkoušeli svou zdatnost ve
hře kuželky. Jelo se do kuželny v Kelči. Hrály proti sobě dva týmy: KC Kunovice a
Klubko. Všichni bojovali o vítězství ze všech svých sil. V celkovém součtu pak
zvítězil tým KC Kunovice a za jednotlivce vyhrál Renek Kusein (KC Kunovice) a
Simča Páníková (Klubko). Velký dík patří ochotným řidičům paní Sehnalové a
manželům Kuseinovým, kteří pomohli s odvozem a dovozem a také
organizátorům.
Mája Hrušková
Děkujeme manželům Sehnalovým, manželům Kuseinovým, paní Taichlové, paní
Hermanové, panu Páníkovi a panu Machačíkovi za dovoz a odvoz dětí na
jednotlivé akce.
Přejeme všem krásné letní dny  a zveme všechny na Orelskou pouť na Svatý
Hostýn 23. 8. 2015.
Anna Hrušková
PODĚKOVÁNÍ
Čas plyne, jako voda. V dnešní uspěchané a hektické době snad ještě rychleji než
za dob našich rodičů či prarodičů. Ani se tomu nechce věřit, uplynulo víc jak 40
let, kdy umístěnku do Loučky po vystudování vysoké školy v oboru stomatologie
dostala paní MUDr. Ludmila Kubínová. Za ta léta paní zubařka Liduška, jak jí
mnozí známe nebo jí tak říkáme, ošetřila spoustu našich zubů. Zažili jsme s ní
příjemné i bolestné chvíle. Vždyť kdo rád chodí k zubaři. Jak jistě víte, paní
zubařka v Loučce končí. Odchází na zasloužený odpočinek, bude se věnovat
vnoučatům, rodině, zahrádce. Nemusíme se ale bát, svou ordinaci svěřila do
dobrých rukou svého syna Martina a jeho kolegům.
Proč o tom píši? Touto cestou bych jí chtěla poděkovat za její vstřícnost,
srdečnost a porozumění. To nejen za práci v ordinaci, ale hlavně při podpoře
všech akcí, které jsme připravovali v naší farnosti. Její jméno se nikde
neobjevovalo, mnozí o tom neví. Paní zubařka vždy svou skromností, ale i
štědrostí nás vždy podpořila.
Věřím, že jí Loučka, Kunovice, Podolí, Police a Lázy zůstanou v srdci a bude na nás
vzpomínat tak, jako my na ni. Určitě se za námi bude vracet a s každým z nás se
opět ráda uvidí při různých příležitostech. Mnohokrát za vše a všechny děkuji!
Iva Skýpalová
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140. VÝROČÍ NAROZENÍ PROF. JOSEFA KONŠELA
V sobotu 28. 3. 2015 se v obci Určice u Prostějova konala krásná vzpomínková
slavnost, při které si více než 200 místních občanů a pozvaných hostů připomnělo
140. výročí narození zdejšího významného rodáka – prof. Dr. Ing. Josefa Konšela,
dr.h.c., vědce a pedagoga Vysoké školy zemědělské v Brně, odborného
spisovatele a překladatele, organizátora a praktika, vůdčí osobnost českého
lesnictví a lesnické vědy, který svou prací dosáhl evropské úrovně a
mezinárodního uznání. Byl také knězem, své znalosti z oboru lesnictví uplatňoval
v rozvoji a hospodaření v církevních lesích. Velkým přítelem, spolupracovníkem a
nadřízeným mu byl náš pan profesor Rudolf Haša. Profesor Haša se zasloužil o
udělení titulu dr.h.c. profesoru Josefu Konšelovi. Oba “Pánové“ měli stejný osud,
zasvětili svůj život lesnictví a v totalitní době uznání nedostali. Na sklonku svého
života zůstali zapomenuti a sami. Až nyní se jejich hřivny vyzdvihly a celoživotní
práce je oceňována.
Slavnostního aktu se zúčastnili rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr.
Ladislav Havel, CSc. a děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač,
Ph.D. Ing. Pavel Mauer zástupce ředitele Lesního podniku z Křtin. P. Mgr. Jiří
Kopřiva, jako zástupce arcibiskupských lesů a mnoho dalších osobností. Slavnost
byla zahájena pietní mší svatou v místním kostele. Poté u pamětního kamene
profesora Josefa Konšela, zbudovaného v roce 2013 péčí určických občanů a
dalšího zdejšího rodáka Ing. Bohumila Lošťáka, byly za zvuku mysliveckých fanfár
trubačů z divize Plumlov Vojenských lesů a statků, s.p. položeny květy k uctění
památky prof. Konšela. K zúčastněným promluvil starosta obce Vlastimil Konšel.
Následovalo představení, žehnání a uvedení do života nové publikace Josef
Konšel – Bohuslav Polanský – Dopisy k hovorům s profesorem pěstění lesů
editorů Mgr. Martiny Miláčkové a Ing. Jiřího Truhláře, CSc., vydané Obcí Určice.
Závěrem proběhlo společenské setkání občanů s hosty v budově obecního úřadu.
Pan Ing. Jiří Truhlář, CSc. nezapomněl ve svém proslovu také vyzdvihnout našeho
rodáka, pana profesora Rudolfa Hašu, obec Kunovice a vše spojené s jeho
životem. Jako obec jsme sklidili obdiv od zúčastněných osobností nad
projevováním úcty k panu profesoru R. Hašovi.
Je příkladné, jak občané Určic s úctou oceňují význam díla a široké tvůrčí činnosti
profesora Josefa Konšela, výjimečné osobnosti českého lesnictví.
Děkuji panu starostovi ing. Josefu Hašovi, že mi umožnil zúčastnit se tohoto
setkání a reprezentovat naši obec.
Iva Skýpalová
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@ @ @ @ @ @ @ KLUBKO @ @ @ @ @ @ @
V Klubku mě to baví, děláme tam různé věci. Malujeme, vyrábíme, modlíme se,
zpíváme a chodíme na dětské mše. Máme se tu rádi a baví nás to tu.
Simča Páníková
Na jaře jsme s klubčaty a děckama z kunovického Orla přespávali jednu noc na
faře v Choryni. Tématem přespávání byl Cirkus. Pro děti byl připravený program,
kterým je provázel klaun Pepa a ředitel Cirkusu. Hrály se různé hry, večer bylo
opékání a schovka. Bylo velmi příjemné, že se do programu prvního večera
zapojil i otec Jan. Následující den jsme šli na mši svatou do kaple v klášteře a poté
jsme vyřešili záhadu Pepova ukradeného nosu. Velké díky patří nejen vedoucí
sportovního kroužku Orla, která nám pomáhala s organizací, a rodičům, kteří nám
pomohli s dovozem a odvozem dětí, ale také dětem za jejich nasazení a
spolupráci.
Po Velikonocích jsme v Klubku rozběhli aktivitu Řetězec se svatými, která spočívá
v tom, že si při každém setkání povíme pár zajímavostí o jednom svatém. Touto
cestou se snažíme vzbudit v dětech povědomí o různých svatých a také se jim
snažíme ukázat, že svatost není nic nedosažitelného, že by k ní měl směřovat
každý člověk. Do prvního řetězce jsme zahrnuli svaté: Dona Bosca, Dominika
Savia, Ludmilu, Františka z Assisi, Filipa Neriho, Chiaru Luce Badano, Bernadetu a
Jana Pavla II.
Teď se blíží farní den, na který se těšíme, a i my si připravujeme maličké
vystoupení.
Přes prázdniny se setkávání Klubka neuskuteční, ale těšíme se na všechny
stávající i nové členy opět po prázdninách ;) .
Míša Klečková a Mája Hrušková
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PŘED JEDNADEVADESÁTI LETY SE NARODILA ANIČKA ZELÍKOVÁ
Rovných devadesát jedna let uplyne v neděli 19. července 2015 ode dne, kdy v
Napajedlích přišla na svět karmelitánská terciářka Anna Marie Zelíková,
dobrovolná oběť za nenarozené a v současné době kandidátka na blahořečení v
olomoucké arcidiecézi.
Anna Zelíková se narodila 19. července 1924 v Napajedlích.
Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v
ústavu „Ludmila“ sester sv. Kříže a řeholnice měly na její
náboženskou výchovu velký vliv.
Rozhodující obrat v dívčině životě znamenalo první svaté
přijímání, ke kterému přistoupila v roce 1933 a již tehdy
zatoužila obětovat se Bohu. Hlubokým dojmem na ni
zapůsobila také primiční mše, jíž se účastnila jako třináctiletá a během níž se
rozhodla obětovat svůj život za posvěcení kněží. Za vzor si zvolila svatou Terezii
Ježíškovu.
Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených
dětí. Byla tím hluboce otřesena a nabídla se Bohu, jako smírná oběť.
Následujícího dne, na Velký pátek, před Nejsvětější svátostí vystavenou v Božím
hrobě svou nabídku obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z
plic. Těžkou nemoc, která pak stravovala její síly, chápala jako Ježíšovu odpověď
na svou nabídku. Nebyla léčena antituberkulotiky, protože ta tehdy ještě nebyla
objevena a nikdy neužívala léky, utišující bolest, jako např. morfium (injekce).
Roku 1938 zasvětila na Svatém Hostýně Panně Marii své panenství. Toužila
vstoupit do kláštera ke karmelitkám, ale pro nemoc to nebylo možné. Byla tedy
přijata alespoň do III. řádu karmelského. Zemřela ve čtvrtek 11. září 1941 při
ranním zvonění Anděl Páně, se šťastným úsměvem a se slovy: „Všechno je tak
krásné. Nechtěla bych s nikým měnit. Miluji Ježíše, mám ho tolik ráda.“
Anička je pochována na napajedelském hřbitově vpředu napravo před kaplí v
hrobce Zelíkovy rodiny. Hrob je prostý, lemován kamenným rámem. Anička
odpočívá v pravé části rodinného hrobu. Na hrobě je společný kříž s nápisem. Na
svém hrobě má Anička desku s fotografií a nápisem.
K blahořečení zatím chybí zázrak
Od roku 1954 začala pátrat po informacích o životě a písemnostech týkajících se
Aničky Zelíkové řeholní sestra Iva Moučková, která téhož roku napsala její stručný
životopis. V roce 1985 byl šetřením spíše soukromého rázu pověřen
P. František Polášek.
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V roce 1991 byla ustavena řádná komise, diecézním postulátorem se stal
P. Polášek. Na základě souhlasu Kongregace pro svatořečení se Anička Zelíková
stala 13. března 1991 služebnicí Boží a bylo zahájeno oficiální diecézní šetření,
které skončilo 8. prosince 1995. V únoru roku 1996 pak odvezl P. Polášek
dokumentaci ohledně služebnice Boží, Aničky Zelíkové, do Říma na Kongregaci
pro svatořečení.
Byl ustanoven advokát, který připraví tzv. pozice. Jakmile skončí tento první
proces o heroických ctnostech služebnice Boží, Aničky Zelíkové, měla by být
prohlášena za ctihodnou. Potom bude následovat druhý proces o zázraku na
přímluvu Aničky Zelíkové, avšak až poté, co se takový zázrak stane.
O Aničce Zelíkové jsem před mnoha lety slyšela vyprávět otce Pavla Zíbala, který
v té době působil ve Štípě u Zlína. Nerozuměla jsem tomu, co to vlastně říká,
nechápala jsem, jak v tomto století může být někdo budoucím kandidátem na
svatořečení. Připadalo mi to, jako nějaká krutost osudu a nepochopitelná
záležitost. V té době jsem byla ještě žákyní základní školy, proto vše ve mně
vzbuzovalo strach a nepochopení vyprávění. Dostala jsem od otce Zíbala obrázek
Aničky i s malým kouskem hlíny z jejího hrobu. Dlouhý čas jsem jej nosila
v kancionálu, při pohledu na něj jsem obdivovala, jak tak mladá dívka byla
statečná. Dnes obrázek nenosím, někde jsem jej vytratila. Snad se dostal do
rukou někomu, kdo z něj bude mít radost a přinese mu milosti vyprošené
Aničkou Zelíkovou. Dnes se často mluví o otci Toufarovi, Číhošťském zázraku, o
jeho blahořečení a svatořečení. Sbírají se podklady k tomuto procesu. Věřím, že i
Anička Zelíková se také dočká. Je to naše budoucí moravská světice, vždyť do
Napajedel není tak daleko, abychom navštívili její místo odpočinku.
Jsem moc ráda, že jsem směla tento článek napsat a ráda bych jím přispěla
k šíření úcty ke služebnici Boží, Aničce Zelíkové. Možná má někdo z farnosti
zkušenost s přímluvou či zázraku Aničky. Pokud ano, je třeba o tom mluvit, aby se
mohl proces o zázraku Aničky Zelíkové dokončit.
Více informací o životě a odkazu Aničky Zelíkové, její fotografie i modlitby za její
blahořečení jsou dostupné na webové adrese www.anickazelikova.cz.
Iva Skýpalová
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α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
Svátost křtu
 Patří mezi iniciační svátosti.
 Od slova Krestos – ponoření (ponoření do Krista).
 Je to ekumenická svátost, kterou mají všechny církve. Co se týče platnosti
křtu v církvích bez apoštolské posloupnosti, u nás je za platný považován
křest v Církvi československé husitské a Církvi českobratrské evangelické.
 Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu
v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem
jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se
Kristovými údy; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího
poslání. Toto je také důvod a také pro niternou spojitost s velikonočním
tajemstvím je nejvýše vhodné, aby se křtilo v neděli a ve farním kostele.
Není dobré přijímat křest soukromě. Je to totiž špatné pochopení právě
začleňování do církve (Sk 2,41). A pokud jdeme za Kristem, víme, že on je
hlavou církve. Ten, který ji ustanovil skrze Petra. (Petře, Ty jsi skála a na
té skále já zbuduji svou církev.)
 Je potřeba přijmout křest touhou (u dětí rodiči).
 Křest u dětí nemá být udělován nesezdaným rodičům. Velmi často je toto
opovrhujícím tématem lidí, kteří za to kněze odsuzují a snaží se vynutit
křest někde jinde, u jiného kněze. Ale je to logický a správný krok
odmítajícího kněze. Při křtu rodiče slibují, že budou dítě vychovávat své
dítě ve víře…, ale už tímto jde o nepravdu, protože tak nežijí, anebo se
ani vzít nehodlají. Lépe je pak dítě křtít v pozdějších letech, protože jinak
běhá po světě v podstatě spousta pokřtěných pohanů.
 Kmotrem může být ten, kdo chce zastat tuto službu, je biřmovaný katolík,
žije způsobem odpovídajícím víře a není stižen žádným kanonickým
právem – např. žije v nesezdaném manželství, je jakkoliv zamotán
k potratu…
 K tomuto se také váže biblický text, kdy Ježíš byl laskavým a milujícím, ale
dokázal také i bičem vyhnat z chrámu směnárníky. Na druhou stranu
můžeme uvést příklad papeže Františka (faráře s velkým srdcem), který
kdysi pokřtil děti svobodným matkám. V tomto případě však bylo potřeba
odložit tvrdost, aby nebyla dolomená třtina. Musíme však uvést na
pravou míru, že kněz má plné právo odmítnout křest a to z výše
uvedených důvodů.
 Křest je udělován předepsaným obřadem, kromě případu naléhavé
nutnosti (v případě umírajícího, kdy nemůže být křest řádně vykonán),
kdy je nutno zachovat pouze to, co se vyžaduje k platnosti, tj. ponoření
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nebo polití čistou vodou a vyřčení formule: „Jméno, já tě křtím ve jménu
Otce i Sny a i Ducha Svatého.“
Křest krve – takto byli pokřtěni ti, co dříve, než stačili přijmout řádný
křest, byli zabiti pro Krista (př. Svatá Perpetua a Felicita).
Opravna křtu = zpověď – znovunarození do církve (do Božího
společenství).
blíže viz Katechismus katolické církve
z animátorských textů a přednášek varhanického kurzu použila
Zuzana Kundrátová

ZAMYŠLENÍ K ZÁJEZDU DO ČÍHOŠTĚ
Milí farníci a čtenáři Oveček,
chci se s Vámi podělit o několik myšlenek a postřehů z posledních dnů.
Jak jistě všichni víte, naše farnost se vydala na pouť do Číhoště. Při organizování
jsem byla velmi mile překvapena, s jakým zájmem z Vaší strany se tato pouť
setkala. Nakonec bylo neobsazených jen pár míst v autobuse. Příběh otce Toufara
znám už delší dobu a měla jsem chuť s ním seznámit i někoho dalšího, což se mi
díky tomu podařilo. Věřím, že zážitky z této pouti si nenecháte pro sebe a budete
je předávat dále tak, aby se Čihošťský zázrak dostával více do podvědomí lidí naší
společnosti.
O. Toufar se vyznačoval vlastnostmi, které by měl mít každý člověk a zvláště
křesťan. Byl pravdivý, spravedlivý, nebál se stát za svým slovem a miloval své
bližní, nebál se umřít za pravdu. K tomu mě napadá, jak prchliví jsou lidé
v současné době. Je velmi jednoduché něco říct a potom to popřít. Měli bychom
se více učit hledat pravdu a nestavět jen na domněnkách, pocitech nebo prvních
dojmech. K tomu nás povzbuzují i představení katolické církve - je důležité stále si
rozšiřovat obzory, poznávat nové lidi, vzdělávat se a hledat to, co nás spojuje, ne
to, co rozděluje.
Velmi zajímavým momentem pro mě byla i prohlídka poutního kostela na Zelené
Hoře. Tato unikátní stavba Jana Blažeje Santiniho-Aichela v sobě obsahuje krásné
symboly hvězd, křížů, soch... Každá součást chrámu - obrazy, sochy, znaky,
rozmístění oken a pater kostela - má svůj hlubší náboženský a filozofický smysl a
často odkazuje na další symbol. Všem, kteří zde ještě nebyli, vřele doporučuji!
Chci moc poděkovat o. Janovi za pomoc při organizaci, bez jeho podpory bychom
pouť neuskutečnili. A už teď se těším na další!
Vladimíra Kuchaříková
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LÉTO 2015
Kelečské slavnosti
Pouť v Kelči
Svátek Cyrila a Metoděje, Pouť v Komárnu
Pouť v Kladerubech
Mše svatá u kapličky Sv. Anny v Kunovicích
Žehnání aktovek
Pěší pouť do Štípy
Národní eucharistický kongres – Brno

Dne 25. června v 19:30 proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve
Valašském Meziříčí repríza Popelky Nazaretské v podání Broučků, Brouků a hostů
ze ZŠ Salvátor.

Srdečně všechny zveme na

VIII. FARNÍ DEN
Kdy:

v neděli 21. června 2015 ve 14:00

Kde:

farní kostel a zahrada v Loučce

Co vás čeká:

koncert scholy
vystoupení dětského spolča

KlubkaNA POUŤ DO KOMÁRNA
POZVÁNÍ
K oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje
proběhne
v neděli 5. července v nedaleké
tradiční
opékání
vesničce Komárno mše svatá, která začíná v 9:30 u kaple v Komárně. Po ní bude
další aprogram
pro všechny
následovat menší oslava s posezením
dechovou hudbou
v místním kulturním
domě.
PS: Na pouť půjdeme i pěšky. Kdo má chuť se připojit, je vítán! Odchod pěších
poutníků a účastníků je v 8:00 od kříže směrem na Babice. Srdečně Vás zve Sbor
Svatého Huberta. Za nepříznivého počasí (deště) se pěší pouť nekoná. Mše je
sloužena za každého počasí.
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CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
srdečně zve všechny farníky na

„SNÍDANI S CHARITOU“
v neděli 28. června po mši sv. v 9:00 na faře v Loučce.
Můžete se těšit na dobrou snídani a na zajímavé informace o
službách Charity Valašské Meziříčí.
Pro ty, kteří do kostela dojíždějí z okolních obcí, bude odvoz
zajištěn!
Těšíme se na Vás!

Farnost Loučka a SDH Kunovice srdečně zve
všechny farníky, občany a příznivce
dne 25. července 2015 v 17:00 na mši svatou
k svátku svaté Anny.
Mše bude součástí oslav 125 let trvání SDH
Kunovice.

15

POUTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ

POZVÁNÍ NA POUŤ DO KLADERUB
Kostel sv. Cyrila a Metoděje je i v nedalekých Kladerubech. Mše sv. i oslava je
plánovaná v den svátku 5. července v 8:45 a odpoledne je v Kladerubech kulturní
program pro děti. Kdo má chuť i zájem prožít krásný den, může se do Kladerub
vypravit.

Nadžánrová skupina FLAIR Jana Rokyty mladšího zahraje dne
3. 7. 2015 v 19:00 ve farním kostele Sv. Petra a Pavla v Kelči.
Srdečně zve o. Jan Bleša.
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XIX. Kelečské slavnosti
26. - 28. 6. 2015
pátek 26. 6. 2015 - koncert - Hana a Petr Ulrychovi a skupina
Javory beat
sobota 27. 6. 2015 - Banjo Band Ivana Mládka, THE DUST,
Eddie Stoilow, Ellán revival, Mop-Rock, divadlo Improliga,
pro děti Příběhy včelích medvídků
neděle 28. 6. 2015 - vystoupení dětí z MŠ, aerobiku Kelč, Ruty
Šuty Kelč, klaunské představení pro děti, Michal Tučný revival
band, Skupina HEC
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CampFest
je křesťanský open air music festival, naplněný multižánrových programem, ale i
duchovně bohatým poselstvím, hrami, přátelstvím a campingem.
Už 17. ročník ponese téma „JEDNODUCHO V ŇOM“.
Uskuteční se 6. - 9. srpna 2015 na Ranči Kráľova Lehota.
Vstupné na místě: 35 Euro
Doporučujeme tuto akci hlavně mladým. Více info na: www.campfest.sk

UNITED
5. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED se uskuteční
20. – 22. srpna. 2015 ve Vsetíně.
Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními
představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu
budou prostory pro modlitbu a během celého setkání poběží služba duchovního
poradenství.
Vstupné na festival: 690 Kč
Více info na www.festivalunited.cz
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Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře - červen 2015/2. číslo
Vydává: Římskokatolická farnost Loučka u Valašského Meziříčí
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. Vladimíra Kuchaříková, Bc. Zdenka Černochová
Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan, Anna Hrušková (č.p.3), Anna Hrušková (č.p.79), Zdenka
Černochová st., Ivana Skýpalová, Mája Hrušková, Zuzana Kundrátová, Mgr. Vladimíra Kuchaříková,
Míša Klečková, Bc. Zdenka Černochová, Simča Pániková
Děkujeme zastupitelům obce Kunovice a panu starostovi Ing. Josefu Hašovi za to, že již pátým
rokem poskytují prostor OÚ pro tisk Oveček. Srdečné Pánbůh zaplať!
Číslo účtu na opravu kostela: 35-1763626399/0800
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥

20

