Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře
--------------------------------------------------------------------9. ročník
12/2016, 3. číslo
občasník farnosti Loučka

Vánoce
To dycky Vánoce
voněly četinkú
byli sme bohatí,
měli sme maminku.

Dneskajší Vánoce
to jak by nebyly
ludé hleďá co by
co nejvěc skúpili.

Byli sme bohatí
byť aj bída byla
chudobná nadílka
a jak potěšila.

Každý sa předháňá
v co nejdražším dárku
a srdce má přitom
jak prázdnů almárku.

SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
tento požehnaný čas adventu, který právě prožíváme, je časem ztišení,
přemýšlení a očekávání. Letošní advent nám krásně zpříjemnili děti –
účastí na rorátních mších, které jsou každý čtvrtek ráno – tedy ještě za
tmy. To proto, aby ještě víc vyniklo světlo. Je krásné dívat se ráno na děti,
které stojí kolem oltáře a světlo z lucerniček se odráží na jejich tvářích –
plných očekávání, radosti a nevinnosti. Letošní Vánoce budou kratší a o to
víc je dobré, když intenzivněji prožijeme advent. Přeju vám do nejbližších
dní hodně pokoje a klidu, radosti a štěstí, které v plné míře může dát
jenom Ježíš – to malé děťátko, které čeká i na mojí návštěvu u jesliček, na
mši svaté nebo doma u stromečku při modlitbě… Ať oslavíme jeho
narozeniny s čistým srdcem, ať ho tam pustíme a je mu u nás dobře. To
vám ze srdce přeje a žehná vám
o. Jan

ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři a příznivci Oveček,
Vítejte u posledního vydání Oveček tohoto roku. Zde široce zavzpomínáme
na benefiční koncert v našem kostele a také na adventní duchovní obnovu
v Podhradní Lhotě, Besedu s o. Mariánem Kuffou, žehnání varhan
v kunovické kapli a Zelfest.
Blíží se nám novoroční svátky a s těmi se již tradičně pojí vzdání díků za
uplynulý rok. Za naši redakci srdečně děkujeme všem přispěvovatelům a
příznivcům našeho zpravodaje, děkujeme za podporu a modlitby. Největší
dík však patří našemu Stvořiteli za požehnání, kterým nás provázel po celý
rok. Přejeme Vám poklidné a požehnané vánoční svátky, prožijte je
v rodinném kruhu a se srdcem u narozeného Ježíška. Přejeme také šťastný
nový rok 2017!
Vaše redakce
POZDRAV OD O. KARLA HOŘÁKA Z HOŠŤÁLKOVÉ K BENEFIČNÍMU
KONCERTU
Milý otče Janko, drazí bratři a sestry, milé děti, milí mladí přátelé,
jsem moc rád, že jste dnes zorganizovali koncert, který je na podporu
našemu malému Kubíčkovi. Moc mě mrzí, že se dnešního koncertu
nemůžu zúčastnit, z důvodu duchovních cvičení, ze kterých se právě
vracím až od Prahy, a proto posílám alespoň tento krátký pozdrav.
Kubík se svými rodiči patří do farnosti Hošťálková, a proto jsem moc rád,
že jsme s rodiči telefonicky stále spojeni. Mám velkou radost, že se nám
podařilo vyjednat s paní ředitelkou Charity Vsetín podporu rodině
Stříteským z Tříkrálové sbírky. A to nejen z té, které teprve bude v lednu
2017, ale i z té, která už proběhla v lednu tohoto roku 2016. A samozřejmě
i nadále pak budeme hledat cesty, jak dál rodině pomoci.
Mám velkou radost, že jste dnes tento koncert uspořádali a tak pomohli
rodině Stříteských. Chtěl bych vás ujistit, že na vás budu pamatovat ve
svých modlitbách a posílat vám Boží požehnání.
Přeju vám krásný požehnaný večer a ať cítíte, jak vás Pán objímá svou
láskou - jak vás má moc rád. Mějte se tedy moc krásně a posílám vám na
dálku Boží požehnání. Krásný požehnaný večer.
P. Karel Hořák, farář farností Hošťálková, Pržno a Růžďka
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KONCERT PRO KUBÍČKA
V kostele Dobrého Pastýře v Loučce uspořádali 19. listopadu 2016 koncert,
kterého jsem se s mými blízkými zúčastnila. Tato akce také finančně
pomohla závažně nemocnému Kubíčkovi Střiteskému. Program této
kulturní akce byl nabitý spoustou krásné duchovní hudby a textů, ale také
známými osobnostmi.
Koncert začínal v 16 hod, vstupné bylo dobrovolné a já jsem byla mile
překvapena spoustou lidí, která se této události zúčastnila. Celý kostel byl
zaplněn, a dokonce některým nevadilo, že museli stát. Program uváděl
s humornými komentáři známý zpěvák, představitel hlavní postavy dědy
ve filmu Děda, František Segrado.
Na úvod zazněl zvuk lesnic prostřednictvím Souboru trubačů vojenských
lesů a statků ČR, s. p. Divize Lipníku nad Bečvou. Následovaly krásné
duchovní písně z Hubertské mše B - dur, které zazpíval Sbor sv. Huberta.
Další písně, které oslavovaly Boha, zazněly z úst scholy Dobrého Pastýře.
Během patnáctiminutové přestávky jsme měli možnost zakoupit si svíčky,
mletou kávu z Loučky a oplatky. Celý výtěžek z koncertu byl věnován
Kubíčkovi Stříteskému, který trpí akutní lymfoblastickou leukemií a s tím
jsou spojeny značné náklady na léčbu tohoto onemocnění.
Koncert pokračoval ukázkou zrenovovaných varhan, které zahrály pod
zkušenými prsty Petra Zavičáka skladby od Johanna Sebastiana Bacha.
Dále pokračovaly krásné písně, které zazpíval sbor Cantio. Zlatým hřebem
večera byla známá manželská dvojice Tereza Válková a Roman Válek, kdy
zazpívali Hebrejské písně se starozákonními texty. Program koncertu
ukončil humorný František Segrado písněmi Nepřeberná pokušení,
Ukolébavka.
Tento koncert byl pro mě, a dovolím si tvrdit i pro všechny zúčastněné,
velice obohacující jednak navozením předvánoční nálady, jednak
z dobrého pocitu pomoci nemocnému Kubíčkovi. Přeji všem krásné a
pohodové Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2017.
Kristýna Haldová, Val. Meziříčí
BENEFIČNÍ KONCERT PRO KUBÍČKA STŘÍTESKÉHO
Na 19. listopadu 2016 jsme se moc těšili. Pořádal se totiž koncert v kostele
Dobrého Pastýře v Loučce. Už 4. v pořadí. Tentokrát se nás to tak trochu
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týkalo osobně. Konal se na pomoc rodině malého Kubíčka, která je i naší
rodinou. I když velice pršelo, kostel se brzo zaplnil. Před začátkem
koncertu jsme mohli sledovat na plátně fotky Kubíčka. V nemocnici,
s rodinou, jak si hraje, jak to všechno trpělivě snáší. Myslíme si, že se
málokdo ubránil slzám. Samotný koncert byl opět zážitek. Sbor sv. Huberta
je naše srdeční záležitost. Jsme jejich velcí fanoušci. A Terezka Válková
zpívá opravdu nádherně. A vtipný pan moderátor… taky nakonec přispěl
svou troškou do mlýna krásnou písničkou od Petra Hapky. Poděkování
patří Všem, kdo se obětavě podíleli na organizaci. Pan Roman Válek slíbil
5. jubilejní koncert v příštím roce. Už nyní se moc těšíme.
Zdenka a Staňa Ondrouškovi z farnosti Horní Újezd
KONCERT PRO KUBÍČKA
19. listopadu se uskutečnil ve farním kostele Dobrého Pastýře v Loučce
koncert pro Kubíčka Stříteského z Ratiboře. Finančním darem mnozí z nás
přispěli na léčbu závažného onemocnění, kterým trpí. Jeho nemoc se
jmenuje lymfoblastická leukémie a náklady na léčbu tohoto onemocnění
jsou velmi velké.
Na Obecním úřadě v Loučce z rukou paní starostky Ing. Libuše Paloušové si
slavnostně převzala rodiče Stříteští i s Kubíčkem darovací šek v hodnotě
47.255,- Kč. Tato částka byla vybrána při koncertu v kostele v Loučce.
Touto cestou chci poděkovat všem účinkujícím, kteří na koncertě
vystupovali a zřekli se svých honorářů. Také těm, kteří se zapojili do
přípravy koncertu, zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu v Loučce,
bez jejich pomoci a vstřícnosti by koncert nebyl. Poděkování patří také
sponzorům koncertu a dárcům: Lesy a statky Tomáše Bati Loučka, fa
Blankyt Val. Meziříčí, Tiskárna Kompakt, Mysliveckému spolku Loučka. TV
NOE a Radiu Proglas za propagaci.
V neposlední řadě patří velký dík patronům koncertu dirigentu panu
Romanu Válkovi, sbormistryni paní Tereze Válkové a Františkovi Segradovi.
Děkuji všem lidem dobré vůle, kteří otevřeli své srdce, štědré dlaně a
pomohli tak dobré věci.
Přeji všem radostné a pokojné prožití svátků narození Krista Spasitele. V
novém roce hodně zdraví, štěstí a radosti ze života, hojnost Božího
požehnání a ochrany Panny Marie.
I. Skýpalová
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Stalo se malou tradicí, že se v adventním čase scházíme v Podhradní Lhotě
na duchovní obnově. Letošních zájemců bylo tolik, že se na některé
později přihlášené, z kapacitních důvodů už nedostalo. A to byla škoda.
Letos to bylo v sobotu 26. listopadu. Začínali jsme o půl deváté a program
pokračoval až do pozdních odpoledních hodin. Brzy potom, kdy jsme
zaujali svá místa k sezení, nás přivítala paní Žídková a sdělila nám pár
organizačních věcí. Vzápětí nás přivítal taky otec Ján Rimbala a sdělil nám
krátce program, který nás čeká. A protože byl začátek adventu už přede
dveřmi, zazpívali jsme si s chutí píseň Ejhle Hospodin přijde. Při slovech
"Rosu dejte nebesa shůry" jsme snad všichni prosili o pokropení tou Boží
rosou, aby nás osvěžila do toho náročného předvánočního období. Po
modlitbě růžence a litanií jsme přivítali hosta. Byl jím kněz z farnosti Dolní
Bečva otec Petr Dujka. Při své přednášce nás obohatil spoustou krásných
myšlenek k rozjímání. Prozradil nám, kolik mají naše pěkné české pohádky
společného s reálným životem, který každý z nás jednotlivců každodenně
žijeme.
Dalším tématem bylo Desatero Božích přikázání, konkrétně rozebral první
a druhé, tj.: „V jednoho Boha věřiti budeš“ a „Nevezmeš jména Božího
nadarmo“. Poradil nám jak na to, aby se nám tato přikázání dařila
dodržovat v každé životní situaci a tím dělat Bohu otci radost a né smutek
a žalost.
Snad mohu za všechny napsat, že se už teď těšíme na jeho osobitý výklad
všech dalších přikázání. Po celý čas jsme měli možnost přistoupit ke sv.
zpovědi, kterou střídavě zajišťovali oba duchovní otcové.
Po dobrém obědě přišla na řadu relaxační chvíle, během které jsme
probírali témata vážná i méně vážná, nechyběl samozřejmě ani humor, při
kterém jsme se s chutí zasmáli. Během voňavé kávové siesty jsme byli
obdarováni milými vánočními perníčky, krásně nazdobenými. Ty už nás
vtáhly do vánoční atmosféry. Takže díky pečícím i zdobícím človíčkům!!
Vynecháno nebylo ani tradiční "Horké křeslo".
Odpoledne jsme zakončili mší sv. v kapli Božského Srdce Páně v
Kunovicích. A protože byla s nedělní platností, posvětil při ní otec Ján
adventní věnec a zažehnul první svíci. To už jsme byli opravdu v Adventu.
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A tak se sluší poděkovat. Díky všem, kteří se hodně, ale taky třeba jen
malilinko zasloužili o tuto krásnou sobotu, ve které jsme v tichých klidných
vodách vpluli do Adventu.
Alena Hrušková
VÝZNAM SLOV SVĚCENÍ A ŽEHNÁNÍ
Dost často se setkáváme s pojmy svěcení a žehnání. Při rozhovorech
s druhými lidmi tyto výrazy používáme. Mnohdy ale nevíme, co znamenají,
a jak správně je používat. Stává se, že na pozvánkách či plakátech tyto
výrazy jsou nesprávně uvedeny. Co tedy znamenají a kdy je používat?
Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho
nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Vysvěceni
bývají lidé s určitým náboženským vyvolením (šamani, kněží, proroci,
králové). Katolická a pravoslavná církev označuje jako svěcení svátost, jíž
jsou vkládáním rukou (chirotonií) ustanoveni ke službě biskupové, kněží a
jáhni. Svěcení se odlišuje od žehnání, které se netýká pouze lidí, ale také
předmětů. Zasvěceni bývají také lidé v různých obdobích života pomocí
iniciačních rituálů, např. při narození (křest, obřízka), dospělost
(biřmování) a manželství.
Svěcení osob
Kněžské svěcení je obřad (některými církvemi - římskokatolickou,
pravoslavnou a husitskou - považovaný za svátost), při němž je svěcené
osobě udělen status kněze (udělena svátost kněžství) a člověk se tak stává
knězem příslušné církve.
Svěcení v římskokatolické církvi upravuje svátost kněžství kánon 1598 a
následující Katechismus katolické církve. Podle něj je svátost svěcení
udělována pouze pokřtěným mužům, kteří jsou ochotni přijmout celibát a
veřejně projeví svou vůli ke službě.
Svátost svěcení je v křesťanských církvích nejdůležitějším darem uvnitř
společenství. Struktura svěcení a jeho význam se v jednotlivých církvích
liší: katolická a pravoslavná církev mají svěcení za svátost, zatímco církve
vycházející z reformace jej považující za ustanovení ke službě na určitou
dobu.
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Římskokatolická církev
V římskokatolické církvi latinského obřadu je svátost svěcení svátostí
upravenou normou kánonu 1008 Kodexu kanonického práva (CIC) latinsky:
„Sacramento ordinis ex divina institutione inter christifideles quidam,
charactere indelebili quo signantur, constituuntur sacri ministri, qui nempe
consecrantur et deputantur ut, pro suo quisque gradu, novo et peculiari
titulo Dei populo inserviant.“; česky: „Svátostí svěcení se z Božího
ustanovení někteří věřící, označení nezrušitelným znamením, stávají
posvátnými služebníky, kteří jsou zasvěceni a určeni, aby, každý podle
svého stupně, novým a specifickým způsobem sloužili Božímu lidu.“ Pro
východní katolické církve je týž obsah zachycen v kánonech 743 a 323 §1
Kodexu kánonů východních církví (CCEO).
Stupně svátosti svěcení jsou: biskupský, kněžský a jáhenský. Svátost
svěcení se uděluje vkládáním rukou a modlitbou svěcení, kterou pro
jednotlivé stupně předpisují liturgické knihy. Před II. vatikánským koncilem
byla udělována také nižší svěcení: podjáhenství, akolytát, lektorát,
exorcitát a ostiariát. Po koncilu již udělovány jako svěcení nejsou, některé
získaly formu přijímané služby.
Tři dary
Katolická teologie učí, že je trojí Kristův úřad (srov. prorocký, kněžský a
královský), jenž se v plnosti udělují při biskupském svěcení biskupům, aby
oni společně s kněžími a jáhny vykonávali:
 dar vést (lat. munus regendi),
 dar vyučovat (munus docendi)
 a dar posvěcovat (munus sanctificandi), napodobujíce Krista.
Kodex kanonického práva tyto tři dary interpretuje v kán. 1009, §3: Qui
constituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et
facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim
populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis. Kodex zde
stanoví, že biskupové a kněží mají poslání a pověření jednat in persona
Christi (v osobě Krista) jako hlavy (společenství církve), zatímco jáhni
vykonají svou službu Božímu lidu v diakonii liturgie, ve službě Božího slova
a službě křesťanské milosrdné lásky.
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Žehnání (neboli benedikce) je náboženský obřad, kterým se určité věci
slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její prospěšnosti lidem.
Křesťanství - žehnání má pomáhat lidem v různých situacích a okolnostech
společenského i osobního života navazovat a udržovat kontakt s Bohem a
zprostředkovávat jeho pomoc a ochranu těm, kdo jsou připraveni ji
přijmout. Žehnání se většinou provádí modlitbou, vztaženýma rukama
nebo znamením kříže, někdy svěcenou vodou, případně olejem. Při
žehnání věcí se modlí za lidi, kteří je budou používat.
V křesťanství stojí požehnání na nižším stupni než svěcení. V benedikované
stavbě se – na rozdíl od stavby konsekrované – nesmí uchovávat
Nejsvětější svátost oltářní.
Použitý zdroj Wikipedie (otevřená encyklopedie)
I. Skýpalová
BESEDA S P. MARIÁNEM KUFFOU
"Milujte lidi takové, jací jsou. Čím méně si to zaslouží, tím více je milujte.
Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb ".
(heslo Institutu Krista Velekněze)
Otec Marián Kuffa, zakladatel Institutu Krista Velekněze, karatista,
horolezec, stavitel, který se stal knězem a s pomocí bezdomovců,
prostitutek, vrahů... buduje boží dílo v Žákovcích u Popradu. Za šestnáct
let se mu podařilo ze staré zdevastované budovy vybudovat rozsáhlý areál,
ve kterém již našlo přechodný domov mnoho životem zkoušených, nebo
na okraj
společnosti postavených lidí. Marián Kuffa původně vůbec
neplánovat stát se knězem, když byl mladý, chtěl se oženit a těšil se, že
bude mít vlastní děti.
Zajímali ho koně, pušky, karate, horolezectví a chystal se do horské služby.
Obrat v jeho životě nastal po těžkém úrazu v Tatrách. Během dlouhého
pobytu v popradské nemocnici se prý zásadním způsobem změnil jeho
žebříček hodnot. "Začal jsem se ptát, proč jsme tady, kam spěcháme, kam
směřujeme. A rozhodl jsem se, že svůj život zasvětím těm, kteří to nejvíce
potřebují. Po uzdravení jsem šel do semináře studovat na kněze." ...
Všechna tato fakta nám ve čtvrtek 24. 11. 2016 osobně potvrdil na
besedě v kulturním sále ve Valašském Meziříčí P. Marián Kuffa. Setkání
předčilo naše očekávání. O P. Mariánu Kuffovi jsme se snad poprve
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dozvěděli asi před třemi roky, kdy nám náš spolupoutník do Santiaga de
Compostela ze severočeského Náchoda poskytl dvouhodinový záznam
jeho promluvy ve Zlíně. Následovaly další odkazy na internetu a netrvalo
dlouho dostala se nám ke čtení útlá knížečka "Marián Kuffa - Kazatelna
života aneb v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje", a to jsme již věděli,
že jde o mimořádného člověka. Vše dovršil dokumentární film natočený
p. Janou Ševčíkovou, který dosáhl významné ocenění v české televizi.
Jedná se o film "Opři žebřík o nebe". Film mapuje život a veškeré záslužné
aktivity ve slovenských Žákovcích. Dvouapůlhodinová beseda v kulturním
sále ve Valašském Meziříčí nám byla velkým obohacením. Mariánová
nesmírná skromnost, obětavost, odvaha, ráznost a v neposlední řadě
hluboká víra je ohromným příkladem pro nás, jak se stavět k lidem na
pokraji společnosti. P. Marián Kuffa to dokazuje a této oběti je plný.
Nejednou zdůraznil důležitost postavení ženy a matky, jak jejich láska je
potřebná pro vývoj jedince, aby se neocitli na scestí. Mne jako muže
oslovila vzpomínka na základní vojenskou službu, kdy nám „olépali“ naše
kadeře dohola a jako dav nás strčili do společných sprch bez ohledu na
lidskou důstojnost. Chtěl tím poukázat nato, abychom nezavrhovali ty,
kteří s námi takto manipulovali a abychom jim odpustili. A takových
povzbuzujících myšlenek zde zaznělo více a čas nabízí v myšlenkách z nich
čerpat.
Myslíme si, že nechat si ujít příležitost takového setkání, je velká škoda!
Josef a Marie Kundrátovi z Loučky
- - - - - JEDNOTA OREL KUNOVICE - - - - Zelfest
V příjemném nedělním odpoledni 13. listopadu se uskutečnil Zelfest 2016
v sále Hostince Na Rozcestí. Venku padaly sněhové vločky, malinko mrzlo
a my jsme mohli zažít milou atmosféru na Zelfestu.
Letos byly dvě soutěžní kategorie. V první kategorii soutěžila jídla ze zelí a
v druhé kategorii soutěžily dýňové kompoty. Zelových pochutin bylo
celkem třináct a dýňových kompotů bylo pět vzorků.
Na prvním místě v zelové kategorii se umístil frgál Zelňák paní Veroniky
Zvoníčkvé ze Zašové, na druhém Zelné puky slečny Hany Králové, na třetím
místě Zelné kapsičky paní Lidušky Perutkové.
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V dýňové kategorii se na prvním místě umístil dýňový kompot paní Ivany
Kuchaříkové, na druhém kompot paní Terezy Krutílkové a na třetím
dýňový salát paní Marie Hruškové.
Mimo hodnocení jídel, jsme slyšeli moc pěkné recitační vystoupení dětí z
Orla a mohli jsme si prohlédnout a zakoupit si produkty přírodní
kosmetiky Betula Březová. K tanci a poslechu nám krásně hrála hudební
skupina Dolbík a jeho šelmy z Kunovic.
Recept na falešný frgál – zelňák
Ingredience:
300 g hladké mouky
200 g hrubé mouky
120 g cukr krupice
120 g margarinu
do vychladlého přidat 100 g rozinek
50 g droždí
lžice skořice
2 ks žloutek
pepř
250 ml mléka
sůl
Náplň: 600 g hlávkové zelí, sůl, podusit
Drobenka: 100 g máslo, 100 g hladká mouka 100 g cukr, 4 lžíce rumu
(Veronika Zvoníčková, listopad 2016)
Mája Hrušková
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 7. 1. 2016. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží
požehnání a zároveň Vám nabídnou 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.
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ŽEHNÁNÍ VARHAN V KAPLI BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ V KUNOVICÍCH
V pátek 9. prosince 2016 jsme se sešli v naší kapli. Měli jsme k tomu
krásnou příležitost – žehnání varhan. Po rozsáhlé opravě tohoto
královského nástroje byl důvod je požehnat. Při mši svatém je požehnal
administrátor farnosti P. Ján Rimbala. Zpěvem mši doplnil Sbor sv. Huberta
a hrou na varhany MUDr. J. Sehnal. Celá mše sv. se nesla v duchu krásných
varhanních tónů, které nyní vydávají. Po ukončení mše jsme si mohli
vyslechnout krátký varhanní koncert. Ten si pro nás připravili pan Bohumír
Kratochvíl se svým synem Antonínem, který varhanní skladby doplnil hrou
na housle.
Bohumír Kratochvíl působí jako hudební pedagog na ZUŠ ve Val. Meziříčí,
kde vyučuje hru na varhany, klavír, skladbu a improvizaci. Je varhaníkem
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Val. Meziříčí, sbormistrem
Chrámového sboru, dirigentem Komorního orchestru při ZUŠ ve Val.
Meziříčí. Obě tělesa také vystupují pravidelně koncertně.
Antonín Kratochvíl studuje šestým rokem hru na housle v ZUŠ ve Val.
Meziříčí ve třídě Magdaleny Kratochvílové. Hraje v žákovském orchestru
ZUŠ. Jako sólista se zúčastnil úspěšně již několika soutěží. V loňském roce
získal první místo v soutěži o cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně.
Zaposlouchat se do krásných skladeb a užít si umění hry na naše varhany
bylo moc hezké. Kdo měl příležitost a přišel, určitě nelitoval.
Nyní pár informací o našich varhanách:
Na pozvání pana starosty ing. Josefa Haši provedl kontrolu varhan v naší
kapli varhanář pan Richard Stehlík z Rohatce. Firma Richard Stehlík a syn
byla založena v roce 1988. Opravila nebo zrestaurovala přes dvě stovky
varhan. Na základě posouzení stavu varhan zastupitelstvo schválilo
smlouvu o opravě varhan. Celkové náklady činily 90.000 Kč, farníci se
podíleli příspěvkem 45.000 Kč.
Popis nástroje
Varhany postavil kolem roku 1920 Karel Neusser z Nového Jičína. Původně
stály jinde. Mají jeden manuál a pedál. Traktura je mechanická –
kuželková. Píšťalový fond je původní.
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Postup prací:
Varhanní skříň
Po demontáži píšťal došlo k očištění jejího vnitřku a truhlářskému
vyspravení, s ohledem na zajištění odpovídající statiky. Vnitřní část skříně
byla konservována prostředky proti dřevokaznému hmyzu, trojnásobně
opakovaným nátěrem. Byly odstraněny všechny nepůvodní připevňovací
prvky (šrouby, hřebíky, skoby).
Vzdušnice
Došlo k demontáži píšťalnic, laviček a stojánků, jejich očištění, konservaci a
doplnění. Provedla se kontrola těsnící kůže v ladících zátkách a byla
provedena výměna dle potřeby. Použita bílá kozina.
Ladění a intonace
Při intonaci se opravily defekty v nasazování a v tónové kvalitě. Přitom se
zjistilo, že původní intonace byla dělána od hracího stolu, který je na
epištolní straně varhan
a proto píšťaly na této straně se zdály, že znějí silněji, než na straně druhé.
Někdo tedy tento zdánlivý nedostatek „srovnal“, výsledkem čehož při
poslechu zdola, zněla polovina varhan silněji než druhá. K odstranění této
chyby bylo nutno povolat ještě jednoho intonéra, který poslouchal dole a
řídil odtud práci druhého intonera nahoře ve varhanách.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil a pomohl při opravě
varhan. Manželům Sehnalovým, kteří varhanářům Stehlíkovým připravili
občerstvení a zajistili azyl. Paní Minářové za její péči a starostlivost o naši
kapli. Obecnímu zastupitelstvu za vstřícnost. Za modlitby a finanční dary,
vám všem patří dík. Také za tuto malou slavnost, při které jsme měli
možnost prožít krásné chvíle naplněné duchovnem a hudbou.
I. Skýpalová
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α α α α α RUBRIKA LITURGIKA Ω Ω Ω Ω Ω
Svátost manželství
(KKC 1601-1666)
 Písmo svaté: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své
ženě a stanou se jedním tělem.“ (Gn 2,24). „Muži, milujte své
ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (Ef
5,25). „Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a
budou ti dva jedno tělo.“ Je to velké tajemství, které vztahuji na
Krista a na církev“ (Ef 5,31-32).
 Manželství je důvěrné společenství života a lásky muže a ženy,
které se uskutečňuje neodvolatelným souhlasem obou partnerů.
Svou povahou je zaměřeno na dobro manželů stejně jako na
plození a výchovu dětí. Sám Bůh zpečeťuje souhlas, kterým se
manželé sobě navzájem dávají a přijímají.
 Manželství se zakládá na souhlasu těch, kteří uzavírají manželskou
smlouvu, to je na vůli se navzájem a definitivně odevzdat jeden
druhému s cílem žít společenství věrné a plodné lásky.
 Podstatné pro manželství jsou jednota (jež se projevuje vzájemnou
věrností, úctou a láskou) a nerozlučitelnost otevřenost k plodnosti.
 V manželství se láska a věrnost muže a ženy stávají znamením lásky
a věrnosti Boha.
 Udělovatel - Svátost manželství si udělují pokřtěný muž a pokřtěná
žena vzájemným slibem: Já, N., odevzdávám se tobě, N., a
přijímám tě za manželku manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku,
úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno
dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.
KKC – Katechismus katolické církve (české vydání Karmelitánské
nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří 2002)
Zuzana Kundrátová
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼ ☼
ZIMA 2016

Zpovídání
Kunovice
Loučka

20.12. Út 16:00-17:00 + mše sv.
21.12. St 15:00-16:00 + mše sv.

Mše svaté o Vánocích
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
01.01.

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

Štědrý den, půlnoční mše sv.
Boží hod
Sv. Štěpán
Silvestr
Nový rok

Kniha o farnosti Loučka
Od neděle 18. 12. si budete moct zakoupit knihu o naší farnosti. Kniha je
vázaná, ve formátu A4, barevná. Může to být krásný dárek na Vánoce.
Cena je 250 Kč a můžete si ji zakoupit v kostele u p. kostelníka nebo na
obecním úřadě u p. Čajanové.
Zpívání koled pacientům nemocnice ve Valašském Meziříčí
Kdo má zájem se účastnit zpívání pacientům v nemocnici ve Valašském
Meziříčí, může se nahlásit Vlaďce Kozákové nebo Zdenči Černochové. Do
nemocnice půjdeme v pondělí 19. prosince, sraz v 16:00 na pohotovosti :)
Zváni jsou všichni - ženy i muži, všechny věkové kategorie. Kvalita zpěvu
není podmínkou! Těšíme se na Vás!
jednota Kunovice srdečně všechny zve na

ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 18. prosince 2016 ve 14.00 hodin v kapli
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kunovicích
Účinkují: žáci z hudební školy v Kroměříži
a děti z hudebního kurzu pod vedením Mgr. Miloslava Bubeníčka
a Schola Dobrého Pastýře
Těší se na Vás účinkující a pořadatelé.
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KZ Valašské Meziříčí zve
26. 12. 2016, 20:00, M-klub - Tradiční štěpánský koncert kapely Docuku,
vstupné 130 Kč
24. 12. 2016, 20:30, náměstí - Štědrovečení koncert Dechové hudby
města Valašské Meziříčí a VSPT Bača
Zveme Vás na vánoční koncert 29. 12. 2016 od 16:00
v evangelickém kostele v Růžďce, kde vystoupí Cimbálová muzika Bača,
Dětský folklorní soubor Ovečky a sbor Cantio.

Poděkování za Misie
Děkuji srdečně všem, kdo si zakoupil Misijní kalendář na rok 2017. V
pokladničce, na účet Papežského misijního díla jsme odeslali 730Kč. U
bočního vchodu jsou ještě misijní pexesa pro děti z různých světadílů,
rozdělených podle barev. Můžete si je rozebrat za dobrovolný příspěvek,
který můžete vložit do pokladničky Proglasu.
Krásné Vánoce, naplněné láskou k bližním s narozeným Ježíškem v srdci
Vám přeje
Zdenka Černochová
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Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého
Setkání žen na cestě života
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná
setkání v Olomouci. Jde o bezpečný prostor, kde se každá žena může
cítit přijímaná taková, jaká je. Ženy čerpají inspiraci a dovídají se něco
nového, ale také se navzájem více poznávají, vidí těžkosti druhých žen
(v rodinných vztazích, nemoci, problémy v zaměstnání, přistěhovalectví
atd.) a to, jak s nimi bojují. Setkání probíhají každé druhé úterý
v měsíci. Nejbližší setkání se uskuteční 10. ledna 2017 pod názvem
„Nebuďte sami pojďte s námi ke kapucínům“. Na programu je
přednáška
a
výrobna
bylinkových
sirupů
(sraz
před
kapucínským kostelem Dolní náměstí). Další setkání bude s MUDr.
Jitkou Krausovou, OV. na téma „Žena a stres II.“ v úterý 14. února
2017 ve farním domě (1.patro) u katedrály na Mlčochově ulici č.7 od
16 hod. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1,
reznickova@arcibol.cz.
Večerní semináře přípravy na manželství
Zveme všechny snoubence na Večerní kurzy přípravy na
manželství. Pro snoubenecké páry, které chtějí uzavřít církevní
sňatek, je tento kurz povinný. Avšak přijít mohou i ti, kteří chtějí
pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda uvažují o církevním,
nebo civilním sňatku. Na programu jsou 4 večerní přednášky
manželských párů, úkolové listy v páru, prostor k diskuzi, rozšiřující
informace k přednáškám online. Probereme 4 témata: Komunikace a
řešení konfliktů; Já a moje rodina; Manželství a sexualita; Víra a vztah
k Bohu v manželství. Na konci kurzu obdržíte certifikát o jeho
absolvování. Kurz je zdarma. Večerní semináře probíhají vždy od
17.00 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci (sál Kurie
arcibiskupství ve 2. patře). Termíny zimního kurzu: 13. 1., 27. 1., 3.
2., 10. 2. Snoubenci, kteří si budou doplňovat přednášky z předešlého
kurzu,
musí
svou
účast
potvrdit
e-mailem
na
adresu
kucerovav@arcibol.cz! Jarní kurz: 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4. 2017;
letní kurz: 5., 12., 19. a 26. května 2017 (vždy v pátek). Kontaktní
osoba: Vendula Kučerová, kucerovav@arcibol.cz, 587 405 250.
Manželské večery
Manželé, vyjděte si na rande! Kurz je určen pro každou
manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu (na
délce manželství nezáleží). Je užitečný jak pro manželství bez
problémů, tak pro ty, kteří mají potíže. Soukromí každého páru je
respektováno! Jedná se o 8 středečních večerů, vždy od 18.00
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do 20.30 hod.; termíny: 25. 1., 1. 2., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 8. 3., 15.
3. a 22. 3. 2017. Témata jednotlivých večerů jsou následující:
Budování pevných základů; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla
odpuštění; Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci; V čem
spočívá hezké manželství. Manželské večery budou probíhat
v Olomouci, v klášteře dominikánů na Slovenské 5. Struktura
večerů: večeře při svíčkách u stolku pro dva – promluva – rozhovor
v páru – domácí cvičení (žádná skupinová cvičení!). Cena kurzu
(zahrnuje večeře a materiály) je 1 900 Kč za pár. Přihlášky a bližší
informace najdete na www.rodinnyzivot.cz (uzávěrka přihlášek 18. 1.
2017). Kontaktní osoba: Vendula Kučerová, kucerovav@arcibol.cz,
587 405 250.
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 12. února 2017
od 14.00 hod., během Národního týdne manželství, v chrámě
Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Kromě mše svaté
(slaví P. Pavel Hofírek) v poutním kostele (najdete v něm také oltář sv.
Valentina...) na vás čeká zajímavý doprovodní program –
přednáška otce Pavla a svědectví manželských párů z jejich
společného života. 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.
Skripta pro společenství seniorů
Nabízíme čtyři zpracovaná setkání na září–prosinec 2016, která
jsou určena především pro farní společenství seniorů. Na konci tohoto
roku budou k dispozici nové materiály na leden–prosinec 2017.
Tématem skript jsou: „Skutky milosrdenství v našem životě“.
Výchozí texty jsou kompilací katechezí i doprovodných otázek MUDr.
Jitky Krausové, které vyšly jakožto příloha k textům pro společenství i
jednotlivce pro kalendářní rok 2016. Každá lekce obsahuje úvodní
modlitbu, vybranou z Deníčku sv. Faustyny Kowalské, katechezi (text
MUDr. Jitky Krausové), otázky do diskuze, citát k zamyšlení
a závěrečnou
modlitbu
(modlitba
papeže
Františka
k
Roku
milosrdenství).
Materiály nabízíme volně ke stažení
na
www.rodinnyzivot.cz (zip: 3,36 MB), také jsou k dispozici na Centru
pro rodinný život. Nebo vám je můžeme zaslat vytištěné poštou
(poplatek je 200 Kč). Můžete si je objednat na těchto kontaktech:
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Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405
250, e-mail: rodina@arcibol.cz.
SMS služba – 731 731 800 - „Chceme se spolu s vámi modlit za vaše
úmysly...“
Nabízíme již pátým rokem možnost zasílat nám vaše osobní
prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s
vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné
sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství.
Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše sv.
P. Petrem Bulvasem. Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na
tel. číslo 731 731 800. Další možnost je zaslání prosby na emailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou zveřejňovány).
Nabízíme vám další materiály a inspirace...
Na našem webu www.rodinnyzivot.cz jsou vám k dispozici různé
materiály a inspirace, které můžou posloužit vám, vaší rodině,
farnosti nebo různým společenstvím.
NABÍZÍME PORADENSTVÍ
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela
Řezníčková
Poradenství pro rodiče – Bc. Marcela Anežka Kořenková
Bližší informace o poradenství a termínech najdete na našich
webových stránkách. Další podrobnosti získáte na tel. 587 405 250-3
nebo e-mailu rodina@arcibol.cz.
Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí,
setkání a aktivit, které připravujeme, najdete na našich webových
stránkách: www.rodinnyzivot.cz.
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Bůh Vánoc je Bohem, který ´zamíchává karty´ (papež František)
Bůh se nevnucuje silou
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají,
že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky
nám dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a
nevykonal žádný mohutný zázrak. Přišel ve vší prostotě, pokoře a mírnosti.
Bůh sesazuje mocné
Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní
ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak s
oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a
povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou
(srov. Lk 1,52-53)“.
Bůh nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby
měnil situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí
svou pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním
klamných pokladů tohoto světa.
Božímu novorozeněti chybělo vše potřebné
Právě takto smýšlel František z Assisi, který zavedl tradici stavby vánočních jesliček.
František z Assisi chtěl vzpomínat na narození betlémského Dítěte, abychom vytušili, v
jakých nesnázích se toto novorozeně ocitlo, když mu chybělo vše potřebné. Z jesliček k
nám promlouvá Boží něha. Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se stalo tělem, aby
obměkčilo náš pohled a pohnulo naším srdcem.
O Vánocích nám Bůh dává všechno. Svého Syna, daru všech darů, který nám přináší
spásu. Bůh, který nás přichází spasit, nenachází lepší způsob, jak to učinit, než putovat
spolu s námi a žít náš život.
Zpracováno podle slov papeže Františka 18. a 20. 12.2015.
… … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … ... …
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