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občasník farnosti Loučka

SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
prožíváme období ztišení, soustředění a přípravy na Vánoce – období adventu.
V posledním týdnu jsem pozoroval, že 9 z 10 lidí v mém okolí nestíhá a je ve stresu
(mne nevyjímaje). Tedy můžeme říct i pravdu, že advent je bojem o ztišení, soustředění
a přípravu – přípravu na Vánoce.
V letošním adventu mi udělali radost naše farnice (ale i farníci), kteří se účastnili
naší tradiční adventní duchovní obnovy v Podhradní Lhotě. Vytvořili jsme příjemnou
rodinnou atmosféru, kde jsem se cítil jako doma. Plodem této duchovní obnovy bylo
přání farníků mívat v našem kostele každou středu hodinovou adoraci od 15:00 hod.
do mše sv. První adorace již byla a to ve středu 16. prosince. Jsem přesvědčen, že naše
farnost to moc potřebuje. Srdečně na ni zvu všechny farníky – ano, i Tebe, co to právě
čteš – nejen členy Eucharistické hodiny.
Druhým plodem naší duchovní obnovy bylo přání mít rorátní mši sv. Tato mše
byla ve čtvrtek 17. prosince v 6:30 hod. ráno a po ní byla společná snídaně na faře.
Byl jsem mile překvapen vaší účastí na této mši sv., atmosférou a celkově to na mně
udělalo hluboký dojem.
Když to shrnu, na naší duchovní obnově jsme se nejenom zastavili a prožili pěkné
společenství, ale do života farnosti jsme zavedli některá vylepšení. Zvlášť děkuji
p. Žídkové za pomoc s organizací celé obnovy. Věřím, že všichni zúčastnění se obohatili
a prožili pěkný adventní duchovní bonbónek.
Taky mi velkou radost udělal náš benefiční koncert, který se zdařil a pěkně nás
na advent připravil. Děkuji všem účinkujícím, celému organizačnímu týmu a hlavně
p. Válkové, která byla duší tohoto koncertu.
Do nastávajících dnů Vám všem přeji pěkný zbytek adventu a požehnané svátky.
o. Jan
SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři!
Původně jsme chtěli tento letošní poslední výtisk Oveček zaměřit pouze na aktuální
informace a pozvánky. Došlo však k tomu, že jsme od Vás obdrželi velké množství
příspěvků nejen s pozvánkami, za což Vám ze srdce děkujeme.
Děkujeme Vám všem – čtenářům a přispěvovatelům, kteří se zapojili do Oveček
v průběhu celého roku. Velký dík patří Obci Kunovice, která nám poskytuje již pátým
rokem prostory a prostředky k tisku Oveček.
Přejeme Vám krásné, požehnané a milostiplné Vánoce a do nového roku 2016 zdraví
a mnoho lásky! Přestože nevěříme na předsevzetí, zkusme si alespoň jedno dát: buďme
hodní na sebe navzájem a zkusme jít křesťanským příkladem celé naší společnosti,
která to potřebuje.
Přejeme příjemné čtení a těšíme se v novém roce 2016!
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Pastýřský list pro advent 2015
(S použitím myšlenek papeže Františka z buly, kterou vyhlašuje Mimořádný rok
Božího milosrdenství)
Drazí bratři a sestry,
dnešním dnem vstupujeme do mimořádného Svatého roku milosrdenství.
Začínáme advent, který nás připravuje na příchod Spasitele. Ten přichází jako
zachránce. V Něm nám Bůh nabízí milosrdenství, které je větší než každý hřích.
To je důvod skutečné naděje.
Boží moc však respektuje svobodu každého z nás. Uzdravující sílu Božího
milosrdenství zakusí ten, kdo uznává, že není dokonalý, že Boží milosrdenství
potřebuje a prosí o ně.
Možnost odpuštění ve zpovědi se nabízí všem, i těm, kdo nebyli u zpovědi velmi
dlouho. Mimořádnou příležitost ke smíření s Bohem a církví mají všichni,
kteří církev opustili, nebo upadli do církevních trestů. Všichni zpovědníci mají pro
tento rok právo rozhřešit hříchy vyhrazené biskupovi. Od začátku doby postní
budou mít vybraní kněží v katedrálách a při lidových misiích možnost rozhřešit
i hříchy vyhrazené papeži. Nebojte se oslovit své duchovní pastýře, kteří Vám rádi
poradí a pomohou.
Mimořádnou příležitost nabízím všem, kteří nemají pokřtěné děti pro jakékoliv
komplikace nebo zanedbání či nedorozumění. Jedinou podmínkou pro křest dětí
bude upřímný úmysl jim také předat víru a ve víře je vyučit. Kromě stálé možnosti
ve všech farnostech bude společná příprava rodičů na křest dětí ve všech
děkanátních městech. Příprava začne po Vánocích a bude uzpůsobena situaci
žadatelů. Těm rodičům, jimž samotným chybí náboženská výchova, bude
nabídnuta pomoc.
Podobně mohou dospělí kromě svých farností i v děkanských kostelích využít
příležitost přípravy ke křtu či prvnímu svatému přijímání a biřmování, nebo najít
pomoc při návratu k přijímání svátostí třebas po dlouhé době.
Na odpuštění od Boha i církve bychom všichni měli odpovědět odpuštěním všem,
kteří se nějak provinili proti nám. Spustit uzdravující lavinu odpuštění!
Rok milosrdenství nás zve, abychom ukončili staré spory, odpustili staré křivdy
a smířili se se všemi. Odpouštění je síla, která křísí k novému životu a vlévá naději.
Odpuštění je základním rysem křesťanské kultury, je nejzřetelnějším výrazem
milosrdné lásky a barometrem věrohodnosti naší víry. Odpuštění je však třeba žít
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každý den i v maličkostech. Při odpuštění se nemusíme ptát, jestli si to dotyčný
zaslouží. Odpuštění je nezasloužený dar, který obohacuje především toho,
kdo odpouští. Hlavním důvodem pro odpuštění je, že Bůh odpustil nám.
Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme si během
roku často připomínat skutky tělesného i duchovního milosrdenství. Budeme se
v nich prakticky procvičovat, jeden druhého povzbuzovat. Velmi se těším na to,
že se v našich farnostech naučíme v této věci spolupracovat a dobré skutky
organizovat, že rozkvete služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím,
aby se ujali iniciativy. Rok milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě
pro Charitu, jejíž jméno česky znamená milosrdná láska.
Osobním vrcholem Roku milosrdenství pro každého z nás bude putování ke Svaté
bráně, která poprvé v dějinách bude z rozhodnutí papeže Františka otevřena
v diecézích. V Arcidiecézi olomoucké to bude v katedrále a bazilikách
na Velehradě a na Svatém Hostýně. Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení,
pokání a smíření, projdeme Svatou branou jako kající poutníci, kterým už byly
odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.
V olomoucké katedrále bude otevřena Svatá brána na 3. neděli adventní při mši
svaté, kterou zahájíme v kostele Panny Marie Sněžné v 10 hodin a průvodem
půjdeme do katedrály, kde se otevře Svatá brána. K této mimořádné bohoslužbě
Vás srdečně zvu. Na Svatém Hostýně otevřeme Svatou bránu v noci ze Silvestra
na Nový rok a na Velehradě při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů,
která se koná v neděli 24. ledna.
Drazí bratři a sestry,
dnes vstupujeme do adventu, doby intenzivní přípravy na příchod Spasitele,
který je darem Otcova milosrdenství. Objevujme hodnotu ticha a mlčení, v němž
nasloucháme Božímu slovu, rozjímáme o něm a přijímáme ho za své tak,
že ono vytváří náš vlastní životní styl. Heslem tohoto roku je Ježíšova výzva:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Kéž se toto Ježíšovo slovo
vtělí do našeho života, myšlení a skutků. Pak bude Spasitel nově přicházet
do našich rodin i do dnešního světa a ukáže se jako zachránce.
K tomu každému z vás žehná a všechny o modlitbu prosí
arcibiskup Jan
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TOPENÍ V KOSTELE
Jsem moc rád, že se v našem kostele topí. Chtěl bych Vám sdělit, že přesto,
že máme topení, budeme šetřit a nebudeme vytápět neobsazené lavice.
Proto v průběhu adorace budeme vytápět první dvě lavice na obou stranách
a v případě, že bude víc lidí, zapneme topení i v dalších lavicích. Vždy ale směrem
od oltáře. Proto Vás prosím, aby jste obsazovali lavice směrem zepředu a nebáli
se k sobě přiblížit a šetřit místo. V neděli budou zapnuty všechny lavice. Topení
budeme zapínat už v průběhu modlitby růžence. Věřím, že i tímto způsobem
se budete cítit v našem kostele příjemněji a pomůže to k hlubšímu prožití
bohoslužeb. Případné vylepšení a dotazy, prosím, konzultujte se mnou. Děkuji.
o. Jan
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o uskutečnění letošní duchovní obnovy,
která proběhla v sobotu 12. prosince v Podhradní Lhotě. Otec Jan nám všem
(a nebylo nás zrovna málo), řekl bližší podrobnosti ke Svatému roku
milosrdenství, vyhlášeného papežem Františkem pro období od 8. prosince 2015
do 20. listopadu 2016. Milým adventním překvapením pro nás byla přítomnost
otce Pavla Stefana z farnosti Valašské Meziříčí. Velice poutavým vyprávěním nás
obohatil svými osobními prožitky a zkušenostmi s Božím milosrdenstvím
v každodenním životě i ve dnech svátečních. Během jeho slovního projevu jsem si
uvědomila, jak zvláštní cesty Bůh volí pro svoje působení, pro nás lidi někdy
až nepochopitelné! Snad každého z nás zasáhla radost z velikosti Božího
milosrdenství, které je nám v této době obzvlášť nabízeno. Jen na nás záleží, zda
ho využijeme. Snad se i nám podaří v tomto čase konat alespoň některé ze skutků
Tělesného nebo Duchovního milosrdenství v našich každodenních starostech
i radostech a zpříjemníme jimi život lidem kolem nás.
Za celé milé společenství (bylo nám spolu hezky a měli jsme se moc dobře)
ještě jednou díky paní Žídkové. Díky za organizační věci a celé rodině Žídkové
za dovoz a odvoz zúčastněných a milou péči a starostlivost o naše tělesné
schránky! A to nejlepší na závěr. Oběma duchovním otcům Janu Rimbalovi i Pavlu
Stefanovi za milá a povzbudivá slova.
Alena Hrušková
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INFORMACE K JÍZDÁM AUTOBUSU NA MŠI DO LOUČKY O LETOŠNÍCH
VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH SVÁTCÍCH
I v tomto roce máme nahlášenou změnu z ČSAD a.s. Vsetín, a to, že autobus
nepojede o vánočních svátcích 25. a 26. prosince 2015 a na Nový rok 1. ledna
2016. V tyto dny farníky odveze stejně jako vloni některý z hasičů hasičským
autem z Kunovic. Odjezd bude v 7:40 hodin z Pánu v Kunovicích, aby v případě
naplnění více než jednoho auta bylo možné odvézt všechny farníky.
Nemusíte mít obavy, že se na mši nedostanete.
V neděli 3. ledna 2016 autobus z ČSAD již pojede.
Ludmila Vlasáková

KOUSEK Z ADVENTU
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem účastníkům duchovní obnovy
12. 12. 2015 v minulém týdnu. Děkuji za podporu při organizaci, účast, štědrost
při zajištění občerstvení, za krásnou atmosféru, která nás provázela celý den.
Otcům, o. Stefanovi a našemu o. Janovi, kteří nás provázeli svými přednáškami.
Ještě jednou: velký dík a Pán Bůh zaplať!
RORÁTY
Někdo si řekne první? Ale všichni dobře víme, že již několik let v našem kostelíčku
roráty nebyly. Jsem velmi ráda (a myslím si, že nejen já), že se tato tradice
obnovila. Myšlenka vzešla na duchovní obnově a jsme rádi, že se nám
to podařilo, ale proč až na poslední chvíli? Dojem z celé rorátní mše byl úžasný,
atmosféra i účast (kolem 50 věřících). A i když bylo vše domluveno na rychlo,
přišlo i 6 dětí. Takže to byla sladká tečka a pohlazení na duši před koncem
adventu. Díky patří panu faráři, Luďkovi a všem za přípravu snídaně na faře.
Již dnes se těšíme, dá-li Pán, na příští rok i na Vaši hojnou účast a hlavně na účast
dětí s lucerničkami.
A DO TŘETICE…
Ve středu přede mší svatou byla vystavena Nejsvětější svátost. Je to krásný
začátek nového církevního roku – roku milosrdenství. Chci připomenout,
že v tomto roce bude možné se úzce spojit se svátostným Kristem i nadále
každou středu hodinu přede mší. Máme za co prosit i děkovat. Všichni jsou zváni.
Jana Žídková

~5~

OHLÉDNUTÍ ZA III. KONCERTEM PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE
21. 11. 2015 se konal v kostele v Loučce již III. Koncert pro kostel Dobrého
Pastýře. Součásti koncertu byla sbírka na opravu varhan. Do kasičky účastníci
koncertu přispěli 19.030 Kč. V loňském roce se vybralo 22.849 Kč.
Kdo stál za přípravou a jak příprava probíhala? Organizační a technické věci
zajišťovala paní starostka Ing. Libuše Paloušová se svým spolehlivým týmem.
Dramaturgyní koncertu byla paní Tereza Válková a patronem koncertu již po třetí
byl dirigent pan Roman Válek. Celý koncert zaštítil Arcibiskup olomoucký
Mons. Jan Graubner.
Příprava koncertu začala už v loňském roce, kdy bylo nutné oslovit moderátora
koncertu pana Františka Segrada. Poté následovalo vždy s časovým odstupem
potvrzování termínu a ujasňování si podrobností. Pan František je uznávaný
a známý zpěvák, hudebník, moderátor, výtvarník a v neposlední řadě i herec.
Jeho časové vytížení je velké. Mimo tuto činnost má v opraveném mlýně
v Jablůnce firmu a provádí zde se svou manželkou Maruškou potisk reklamních
výrobků, triček, pracovních oděvů, dresů a textilu. V tomto oboru s panem
Františkem a jeho ženou spolupracuji 13 let. Momentálně natáčí titulní roli
v připravovaném filmu Děda o valašských lidových zvycích a kultuře. Můžeme jej
vidět v seriálu Vinaři, kde zpívá závěrečnou píseň s Evou Farnou. Jeho velkým
kamarádem byl skladatel a zpěvák Petr Hapka, který pro něj složil i několik písní.
Jednu z nich nám na koncertě zazpíval – Nepřeberná pokušení. Velkými přáteli
Františka Segrada jsou také manželé Válkovi. Patří mu velký dík, že se zhostil
moderátorské funkce a přijal pozvání na náš koncert.
Do října vše ještě bylo s otazníkem. Poté začaly přípravy nabírat na obrátkách.
Paní Petra Kubínová připravila plakáty, pozvánky a programy. Paní dramaturgyně
koncertu oslovila všechny účinkující a domluvila podrobnosti programu.
Organizační tým zase začal zajišťovat technické věci pro koncert. To znamenalo:
zajistit lavičky, připravit kostel před koncertem, ozvučení, osvětlení, kameru,
propagaci koncertu a v neposlední řadě zajistit malé občerstvení pro účinkující po
koncertě. Všichni účinkující vystupují bez nároku na honorář a náklady spojené
s tímto koncertem. Po koncertě bylo nutné zajistit úklid kostela a připravit jej na
nedělní mši svatou. Toto zodpovědně zvládl Sbor svatého Huberta.
Velký dík patří všem, kdo se podílel na průběhu a přípravě celého koncertu.
Mysliveckému sdružení Loučka za sponzorský dar ve formě zvěřiny na guláš pro
účinkující, který uvařil pan Vojtěch Capil. Lesy a statky Tomáše Bati poskytly
finanční příspěvek na nezbytně nutnou přípravu koncertu. Bez velké pomoci
Obecního úřadu Loučka a jejich pracovníků by se vše nepodařilo dobře
zorganizovat. Pokud chceme, aby i v budoucnu koncert v našem kostele byl, je

~6~

nutné tuto přípravu nepodceňovat a začít s velkým předstihem. Vždyť úroveň a
návštěvnost je velká, proto si nemůžeme dovolit něco zanedbat.
Ještě jednou děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na průběhu
III. Koncertu pro kostel Dobrého Pastýře v Loučce.
Přeji všem radostné a pokojné prožití svátků vánočních. V novém roce hojnost
zdraví, štěstí, radosti naplněné Božím požehnáním a ochranou Panny Marie.
Iva Skýpalová

STŘÍPKY Z LITURGICKÉ HUDBY
Ráda bych se s vámi podělila o několik užitečných informací (některé z nich určitě
znáte), které jsem měla možnost načerpat z varhanického kurzu, který jsem
navštívila naposledy teď v prosinci. Velmi mě zaujala podrobnější přednáška
právě na liturgickou hudbu, a to od našeho přednášejícího v oblasti liturgiky
PhDr. Mgr. Williho Türka. Je to trvalý jáhen působící v brněnské diecézi a je
předsedou Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica Sacra.
Osobně si jej velice vážím, protože je to člověk velmi znalý a jeho přednášky mají
vždy hluboký smysl a k mnoha věcem, na které se často ptáme, má dobré
vysvětlení.
Na úvod sobotního sezení bylo řečeno to, co jistě všichni víme. Písně se vybírají
podle typu mše. U některých písní je výběr jednoduchý. Příkladem je třeba
slavnost seslání Ducha svatého (píseň 421 a další) nebo také týden modliteb za
jednotu křesťanů (píseň 910, nazvána v kancionálu jako ekumenická). Pak jsou
však určitá místa, kde je třeba vybírat podle citu a textů misálu či lekcionáře.
Takovým místem může být například svátek Povýšení svatého Kříže. Zde nám byl
řečen jeden z příkladů. Když je kostel zasvěcen tomuto svátku, proč by se zde
měla zpívat píseň Ejhle oltář, která je k Cyrilovi a Metodějovi, když máme krásné
písně zaměřené právě ke Kříži. Vždyť právě píseň Svatý Kříži, tebe ctíme, může
tento svátek duchovně prohloubit a poukázat na to, co se právě slaví.
Také nám bylo zdůrazněno, že velkým nepochopením je zpívat mariánské písně u
svatého přijímání a to ani o její slavnosti. Opět logická odpověď. Přijímáme Pána
Ježíše a modlíme se k němu. A pokud zpíváme o Panně Marii, tak ač ji máme
v lásce a mariánská úcta je pro nás důležitá, těžko se budeme soustředit na právě
přijatého Ježíše, když ve slokách písně budeme opěvovat jeho maminku. U
tohoto tématu mě napadla i myšlenka z jednoho poselství z Medjugorie. A to, že
Maria sama říká, že nikdy nechce zastínit svého syna. A když máme někoho rádi,
tak jej respektujeme. Velkou výjimkou je Magnificat (Duše má velebí Pána). To je
i například píseň v kancionálu č. 813, nebo když slyšíme zpívat u přijímání
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antifonu: Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože veliké věci na mě
učinil mocný (pokračuje – velebí má duše Pána…). A to z prostého důvodu. Není
to píseň k Panně Marii, ale chvalozpěv, kdy my společně s Marií chválíme Boha,
tzn., směřujeme k němu.
Když se probíraly části mše svaté, i tentokrát jsme si opakovali informace ke
zpěvu před evangeliem. Zpěv Aleluja s veršem říká misál i lekcionář. Tento zpěv je
důležitou součástí bohoslužby slova, protože nás uvádí do následujícího
evangelia. Proto má být oslavný. Tak jako se nevyvrací žalm, tak se nemá
vyvracet ani zmíněný zpěv před evangeliem. Kolega varhaník nám zde předkládal
zkušenost, kdy se ho někdo ptal, co je to za novoty. Načež dostal odpověď, že
tato novota je stará 50 let. A tuto aklamaci, jíž shromáždění věřících vítá Pána,
který k němu má promlouvat, pozdravuje ho a zpěvem vyznává svou víru,
podnítil už Tridentský koncil (1545 – 1563). Někdo se může ptát, co se slokou,
která je stanovena v tuto část mše. Odpověď zněla, že je možné ji zařadit ke
vstupní sloce, kde se také hodí. Záleží na domluvě s knězem.
Při probírání doby adventní se někdo ptal, jak je to s vánočními písněmi
v adventu. Když je např. nějaký koncert. Opět je to logické. Adventní doba
- adventní písně. Willi Türk na to řekl krásnou větu: „Nenechme si vzít tyto krásné
doby“. Mimo jiné je i směrnice na koncerty v kostelích, kde se vše vysvětluje.
Ještě bych zmínila něco ke kancionálu. Mnozí si možná všimli, že v novějším
vydání jsou písně navíc. Jsou to písně z dodatku naší arcidiecéze, např. č. 593 Tak
Bůh miloval svět (autor textu J. Hrdlička a nápěvu J. Kupka). Jsou to písně, které
se u nás ještě nezpívají. A jak říká náš přednášející, znamená to bohatství našeho
národa a je škoda ho plně nevyužít. Tak snad se nám do budoucna podaří rozšířit
kostelní repertoár nejen o tyto nové písně, ale i o ty další, které v kancionálu už
máme.
Nedávno mi jeden ze známých varhaníků přisvědčil, že to všechno přece není o
nějakých pravidlech a zákazech, jak to tak možná může někdo vnímat, ale je to o
smyslu a významu. Nikdo není dokonalý a v tomto směru je dobré se neustále
vzdělávat a růst.
Všechno má svoji logiku. I v dávání přednosti zdokonalování se ve víře i jeho
složkách jako je modlitba, duchovní růst, prožívání víry a všechny služby (ať už je
to hudba v kostele, vzdělávání se, ministrantská služba, kněžská služba a další).
Důležité je, neustrnout na místě, ale jít stále blíž k Bohu a to ve všem, co konáme.
Zuzana Kundrátová
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BENEFIČNÍ KONCERT
Letošní benefiční koncert se konal v našem farním kostele už 21. listopadu. Byl
připraven za účelem získání finančních prostředků na opravu varhan. Když na něj
vzpomínám, říkám si, kolik se dalo dohromady významných a šikovných lidí, a jak
krásný zážitek jsme si díky účinkujícím odnášeli. Všechno to byli lidé z naší
farnosti a jejího blízkého okolí. Pro nás nejznámější byla a vystoupila naše schola.
Září mládím a těžko bychom si bez ní představili nedělní i jiné mše svaté. Se
samozřejmostí zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Náš Sbor sv. Huberta se
podle ohlasu účastníků také líbil. Zpíváme rádi, a jak nám říká Karolínka, hřivny,
které jsme dostali, rádi rozdáváme. Když má nedělní čtení Terezka Válková,
málokdo z nás přítomných ví, jaké to farníky vedle sebe máme. Domovskou
koncertní scénou obou manželů Válkových je brněnská Beseda. Ale protože jsou
skromní, ani já nevím, kde všude je slyšet jejich hlasy. Sem tam dostaneme SMS:
„zpíváme v rádiu“, „hrajeme v televizi“. Znají je z koncertů mnohé okolní kostely.
Jaké štěstí, že jsou partony a účinkujícími i našich benefičních koncertů. V naší
farnosti máme výborné varhaníky. To nám můžou mnohde závidět. Náš pan
doktor, samozřejmá jistota, vždy spolehlivý, ochotný a profesionální, zahrál
pěkné skladby. Pan Foltýn a ostatní účinkující umělci byli velkým obohacením
koncertu. Ani si netroufám o jejich vystoupení psát. Jednou větou: všichni byli
obdivuhodní, výborní, drželi vysokou úroveň koncertu. Děkujeme jim za všechny
spokojené účastníky, že neodmítli pozvání a přišli. Ještě dnes na ně všichni
vzpomínáme včetně našeho pana faráře otce Jana.
Marie Hrušková
SLAVÍČEK RAJSKÝ ANEB VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 18. 12. 2015 se uskutečnil vánoční koncert v Evangelickém kostele ve
Valašském Meziříčí pod názvem Slavíček Rajský – barokní Vánoce s cimbálem.
Účinkoval Czech Ensemble Baroque Quintet pod taktovkou nám známého
dirigenta pana Romana Válka. Dramaturgyní koncertu byla paní Tereza Válková.
Program zahrnoval vánoční písně a koledy z barokních kancionálů v úpravě
Martina Jakubíčka a adventní písně a žalmy. V průběhu koncertu jsme mohli
slyšet nádherné sólo barokní zobcové flétny v podání paní Michaely Koudelkové.
Koncert zahájil a slavnostní atmosféru navodil evangelický pan farář Daniel Heller
z Val. Meziříčí přednesením úryvku z Písma. Poté se naše uši ponořily do krásné
barokní hudby. Věřím, že kdo měl možnost a tohoto koncertu zúčastnil, ten si jej
užil jak duchovně, tak i hudebně. Atmosféra byla úžasná, účinkující sklízeli obdiv a
velký aplaus. Je moc dobře, že máme mezi sebou a ve farnosti takovéto úžasné
lidičky, jako jsou manželé Válkovi. Pro svou vytíženost se s nimi setkáme jen
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občas, ale pokud se nám podaří je potkat, vždy září optimismem, úsměvem, ale i
únavou.
Sbor svatého Huberta na tento koncert přijal pozvání od manželů Válkových,
tímto jim děkujeme. Přejeme hodně úspěchů, radost, elán a ještě více
posluchačů.
Co možná nevíme o Romanu Válkovi: je český sbormistr, dirigent a hudební
pedagog, bratr herečky Jany Janěkové. Ve své hudební praxi se specializuje na
velké vokálně-instrumentální tituly. Je zakladatelem a šéfdirigentem tělesa Czech
Ensemble Baroque, který se zabývá hudbou 17. až 19. století v duchu stylové
interpretace. Jeho uměleckým krédem je dostat na česká pódia stěžejní díla
renesanční, barokní a klasicistní literatury v dobové interpretaci. Je šéfdirigentem
operní staggiony Hudebního festivalu Znojmo, zakladatelem Letní školy barokní
hudby, zaměřené na oratoria 18. století a Třebíčského operního festivalu. Manžel
Terezy Válkové, která vystudovala hru na klavír na konzervatoři v Brně,
pokračovala ve studiu sólového zpěvu na Akademii staré hudby v Brně,
sbormistrovství na Karlově Univerzitě v Praze pod vedením J. Koláře a M.
Štryncla, gregoriánského chorálu u D. Ebena a sólového zpěvu na Fakultě Umění
Ostravské Univerzity. Jako členka a sólistka mnoha vokálních těles zpívala na
koncertech a soutěžích po celé Evropě (Itálie, Polsko, Německo, Rakousko, Irsko,
Francie). Tito úžasní lidé bydlí na Lázech.
Iva Skýpalová
α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
Svátost smíření
 Základ svátosti smíření: „Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte
Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20, 22-23)
 Každý katolík by se měl podle kanonického práva vyzpovídat alespoň
jedenkrát za rok (CIC 1983). Ale skrze Markétu Marii Alacoque,
francouzskou světici, nás Ježíš povzbuzuje, aby se co nejčastěji
přistupovalo k eucharistii a svátosti smíření, zvláště o prvních pátcích
v měsíci. To je především šance a dar od Boha. Právě první pátky přivedly
za ta léta mnohé křesťany, skrze pravidelnou měsíční sv. smíření, k
prohloubení spojení s Bohem, který má pro člověka Srdce otevřené.
(http://www.katolik.cz/otazky)
 U lidí, kteří nemají těžké hříchy je pravidelná zpověď ze zbožnosti.
 U zpovědi není dobré, sklouzává-li k formalismu. Vždy bychom měli mít
vědomí, proč k ní jdeme.
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Proč jsou problémy s přijímáním svátostí? Buď došlo k ustrnutí na úrovni
první svaté zpovědi v dětství a není vývoj. Nebo není osobní vztah k Bohu
a člověk nepoznal Boží lásku. Může to být také nevědomím, co je to hřích
a jaké má důsledky či stereotypnost ve zpytování svědomí. A také
můžeme klást důraz na to, jaký hřích jsme udělali a jak to řekneme knězi,
místo toho, abychom si uvědomili, že jdeme za milosrdným Ježíšem.
 Papež František nám jde příkladem. Veřejně jde a náhodně přistoupí
k nějakému knězi ke zpovědi.
 Každý hřích má dopad na společnost a společenství.
 Zpověď má několik částí. Nejprve je zpytování svědomí (to je dobré si
soukromě dělat každý večer během modlitby), následuje lítost a to
dokonalá (odpouští hned a při vzkříšení) a nedokonalá (pokud je strach
před Božími tresty).
 Co je krajní zpověď? Je to zpověď bez soukromého vyznání. Dělá se
v mimořádné a kritické situaci, např. když misionáři přijedou do misie
jednou za dlouhou dobu a je velmi málo času.
Rady pro větší užitek slavení svátosti smíření:
 Chodit ke zpovědi ne proto, že to někdo chce, nebo že jsou velké svátky.
Ale chceme obnovit přátelství s Ježíšem a proto jdeme za ním.
 Ve zpovědi i říct, jak jsme plnili svá předsevzetí.
 Uložit si i sami nějaké pokání, abychom napravili promarněné a
pokažené.
 Stále bychom si měli formovat své svědomí. Ať už čtením Písma, zvláště
evangelií nebo modlitbou.
 Doporučuje se také hledat nové a stále hlubší a lepší zpovědní zrcadla.
blíže viz Katechismus katolické církve
z animátorských textů a přednášek varhanického kurzu
použila Zuzana Kundrátová
ZPRÁVY Z RADIA PROGLAS
Za poslední půl rok se v pokladničce v kostele v Loučce pro Radia Proglas vybrala
finanční částka 864 Kč. Děkuji všem dárcům, kteří Radio podporujete a připojuji
osobní přání Proglasáků.
INFORMACE Z MISIÍ
Za Misijní kalendáře na podporu Papežského Misijního Díla byla odeslaná
finanční částka 700 Kč. Upřímně děkujeme.
Zdenka Černochová
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ROK MLOSRDENSTVÍ A ODPUSTKY
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☼ ☼ ☼ ☼

AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼ ☼
ZIMA 2015

Zveme Vás na vánoční zpověď, která bude následovně:
Kunovice
22.12. Út 16:00-17:00 + mše sv.
Loučka
23.12. St 15:00-16:00 + mše sv.
Vánoční program bohoslužeb v kostele v Loučce:
Čt 24.12.
22:00 Půlnoční
Pá 25.12.
08:00 Narození Páně
So 26.12.
08:00 sv. Štěpán
Ne 27.12.
08:00 Svatá rodina
Čt 31.12.
16:00 Silvestr
Pá 1.1.
08:00 Nový rok
OTEVŘENÍ BRÁNY SVATÉHO ROKU NA HOSTÝNĚ
V bazilice na Sv. Hostýně se otevře brána Svatého roku milosrdenství dne
31. 12. 2015 ve 24:00.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo si můžete přinést domů na Štědrý den z pásma Žívého Betléma
v Loučce. V Kunovicích si jej můžete vyzvednout u paní Ivy Skýpalové nebo u paní
Zdenky Černochové.
POZVÁNKA KLUBKA
Výšlap pro děti na Archu – „Cesta je cíl!“
Sraz: v sobotu 2. 1. 2016 v 7:30 u fary v Loučce.
Část cesty půjdeme pěšky a část cesty pojedeme autobusem (jedna cesta stojí 15
Kč). Na Arše jsou v plánu hry a malá pomoc.
Konec: v 17:45 na vlakovém nádraží v Rajnochovicích (prosím o vyzvednutí dětí).
S sebou: jídlo na 2 svačiny a oběd, teplé oblečení na ven, náhradní ponožky,
pláštěnku (podle počasí), peníze – 30 Kč na autobus, dobrou náladu
Kontakt: Mája (605 710 259), Míša (608 368 351)
27. 12. 2015, 17:00 – Koncert skupiny Gympleři ze Vsetína v kostele ve
Všechovicích
27. 12. 2015, 17:00 – Koncert scholy Loukov ve farním kostele v Loukově
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Myslivecké Vánoce
Starou i současnou hudbu a koledy hraje Spolek mysliveckých trubačů
a jejich hosté
25. 12. 2015 v 15:00, kostel sv. Václava v Loukově
Zvonečky s sebou!
Dobře je s muzikú po tom světě jíti aneb koledování pro Šimonka
Pondělí 21. 12. 2015 18:00 - Sál Kulturního zařízení, vstupné dobrovolné.
Benefiční vystoupení dětského pěveckého sboru Broučci ZŠ Salvátor
(pod vedením Žanety Bezděkové), Cimbálové muziky Valašsko a folklórního
souboru Mezříčan
DOCUKU & HOSTÉ
Sobota 26. 12. 2015, 20:00 - M-klub, vstupné v předprodeji 110 Kč, na místě
130 Kč . Tradiční štěpánský koncert oblíbených muzikantů.
ŠTĚPÁNSKÁ 2015
26. 12. 2015, KD v Hrachovci, k tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika od
Mezříča a CM Bača
SBOR SVATÉHO HUBERTA
27. 12. 2015 vystoupí na ranní mši svaté v 7:00 v Kelči
10. 1. 2016 vystoupí na mši svaté v 9:30 v Horním Újezdě
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FARNOST KELČ INFORMUJE
Plánované koncerty ve farním kostele v Kelči:
26. 12. 2015, 15:00
Tradiční koncert kelečské scholy
27. 12. 2015, 15:00
Folklorní pásmo souboru Rovina
3. 1. 2016, 15:00
Vánoční program dechové kapely Hraničáci
10. 1. 2016, 15:00
Pěvecká soubor Cantus Morkovice: Vánoční mše
6. 2. 2016
8. 1. 2016

Farní ples
Skautský ples
HOSTÝN

24.12.

Štědrý den, navíc mše svatá v 15:30, v noci mše sv. není

31.12.

Sv. Silvestr, dopoledne sobotní program bohoslužeb, ve 22:30 modlitba
růžence, 23:00 adorace, 23:45 děkovné Te Deum a sv. požehnání a ve
24:00 pontifikální mše sv. V rámci večera dojde ke slavnostnímu otevření
Svaté brány.

PLESY
Centrum pro mládež Přístav Rajnochovice zve na Tříkrálový ples 9. 1. 2016 od
19:00, KD v Podhradní Lhotě, pohádkový doplněk s sebou, vstupné 100 Kč.
Děkanátní ples mládeže děkanátu Valašské Meziříčí proběhne 30. 1. 2016
v Hrachovci.
Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého
Setkání žen v obtížných životních situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání v Olomouci.
Nejbližší setkání bude mít 12. ledna 2016 Marcela Řezníčková na téma: „Milosrdenství začíná
u mne“. Sraz bude před katedrálou, pak se půjde do farního domu (1.patro) u katedrály na
Mlčochově ulici č.7. Další setkání pod názvem „Proč a jak se smiřovat“ se uskuteční 9. února
ve farním domě. Téma představí P. Antonín Krasucki z olomouckého kláštera dominikánů.
Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz.
Večerní kurz přípravy na manželství
Snoubence, kteří mají zájem pracovat na svém vztahu (bez ohledu na to, zda plánují církevní
nebo civilní sňatek) zveme na večerní kurz. Pro snoubenecké páry, kteří chtějí uzavřít církevní
sňatek, je tento kurz závazný. Obsahem kurzu jsou 4 večerní přednášky manželských párů,
úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, tipy na doma, rozšiřující informace k přednáškám online.
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Probereme 4 témata: Komunikace a řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita;
Víra a vztah k Bohu v manželství. Výstupem je certifikát o absolvování kurzu. Kurz jako takový
je zdarma. Termíny zimního kurzu: 22.1./ 12.2./ 26.2./ 11.3. 2016 (pátky). Večerní semináře
probíhají vždy od 17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie
arcibiskupství ve 2. patře). Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník (posílejte do 17. 1.
2016), který najdete spolu s dalšími informacemi na www.rodinnyzivot.cz. Přednášející jsou
absolventi Kurzu pro lektory snoubenců. Kontaktní osoba: Lucie Cmarová, 587405250,
cmarova@arcibol.cz.
Pouť zamilovaných
Láska je dar pro druhého. Proto zveme všechny mladé páry, snoubence, manžele, mladší či
starší, na Pouť zamilovaných, abychom za tento velký dar poděkovali. Uskuteční se 13. února
2015 od 14.00 hod., během Národního týdne manželství, v chrámě Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté (slaví P. Jan Kornek) v poutním kostele (najdete v něm
také oltář sv. Valentina...) na vás čeká zajímavý doprovodní program - přednáška Mgr. Ing.
Františky Böhmové a svědectví manželského života Petra a Jarmily Kolískových). ). Ani
tentokrát nebude chybět znamenitá večeře (zvěřinová pochoutka) z místní farní kuchyně, vždyť
„Láska prochází žaludkem“ =). Další informace na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef
Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.
Víkendová duchovní obnova pro seniory
Duchovní obnova pro seniory se koná 18.-20. března 2016 na Velehradě. Součástí jsou
přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení
duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání,
adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru
s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete
telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.:
608 407 141.
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