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občasník farnosti Loučka

SLOVO OTCE JANA
Drazí farníci!
Tak máme po slavnostech Božího Těla, prvním svatém přijímání, poutích
v Loučce i v Kunovicích a já se momentálně těším na prázdniny – na takový
klídek a odpočinek – i od školy...
Toto číslo Oveček vyjde přesně na náš Farní den. Letos Vás na něm
seznámíme s naším farním znakem a budeme otevírat i naši opravenou
farní stodolu. Tato stodola chátrala, a když na ní vichřice vyvalila bránu,
rozhodli jsme se na farní radě, že tu bránu zazdíme, uděláme okno
a poměrně velký a nevyužitý prostor upravíme pro potřeby farních akcí
jako je Farní den. Věřím, že se vám to bude líbit.
Na společně strávené chvíle v těchto prostorách (i jinde) se těší a ze srdce
Vám žehná
otec Jan

SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři a příznivci Oveček, vítejte u dalšího vydání! V tomto čísle
zavzpomínáme na duchovní obnovu s o. Hrdličkou, Národní pochod pro
život či Noc kostelů. A dostanete řadu tipů na aktivity v následujících
dnech.
Přejeme Vám krásné, požehnané léto a mnoho duchovních prožitků!

ZAMYŠLENÍ NAD FARNÍM DNEM
Nedávno mi jeden farník řekl: „No jo, vy opravujete tu stodolu stejně
jenom pro ty mladé (s tichou výčitkou), a na nás starší si ani
nevzpomenete...“, a já mu na to: „To není pravda! Tu stodolu opravujeme
pro všechny farníky – aby si mohli kdykoli sednout a popovídat v soukromí
a za každého počasí. A Farní den není jen pro mladé – je pro všechny
farníky – dokonce i pro nevěřící... a já se tam rád setkám se všemi.“
A zeptal jsem se ho: „A co vy - přijdete?“ Řekl rázně, rozhodně
a nekompromisně: „Já nepřijedu!“ I proto jsem se rozhodl napsat jemu i vám, kteří smýšlíte podobně... Farní den je jediný den v roce, kdy se sejde
celá farní rodina – ti, co mají rádi svého kněze a svou farnost. Ti, co jsou
ochotni pro farnost něco udělat. Ti, co jsou pořád nespokojeni a
jenom reptají a nadávají, ti jistě nepřijdou. A nepřijdou ani ti, kterým je
farnost lhostejná. Proto vím jistě, že tam budou ti, co mě mají rádi, ti, se
kterýma můžu počítat, ti o které se můžu opřít... Mohl bych to říct ještě
jasněji: Kdo má rád Pána Boha a chce s ním budovat vztah, přijde v neděli
na mši. A kdo má rád svého kněze a chce s ním budovat vztah, přijde na
Farní den. Řekl jsem už na slavnosti 1. sv. přijímání, že rád navštěvuji
rodiny, protože se tím s nimi sbližuji. Na Farní den tedy zvu farníky, aby se
sblížili se svým otcem... Kdo chce zažít farní rodinu, přijde. Kdo chce být
součástí této rodiny, přijde. A otec bude mít alespoň jakýs takýs přehled...
Já vím, že se někdy v rodině děti mezi sebou pohádají, pozlobí nebo
porvou..., ale i přesto by je otec rád viděl a byl s nimi. No nemyslíte, že
zlobit se na někoho třeba rok, je moc dlouhá doba? Moc dlouhá na to, že
za nás Pán Ježíš trpěl a pak i zemřel. Moc dlouhá na to, že se za nás modlil
„aby jedno byli“...
Děkuji všem, kteří to chápou, kteří se snaží s tím něco dělat a kteří pro
Farní den něco udělají, připraví anebo se zapojí. Těším se na Vás, drazí
farníci.
o. Jan
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HUDEBNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V sobotu 24. března se v Kelči v Befarku uskutečnila zatím první duchovní
obnova, která se nesla v duchu hudby. Byla určena pro zpěváky a příznivce
hudby. Nejdůležitější myšlenka celého setkání byla: „Kristus je komorní A
celého vesmíru.“
Hlavní přednášející byl Mons. Josef Hrdlička. Je to veliký milovník hudby a
písní, o čemž vypovídá i to, že otextoval několik mešních písní pro
Kancionál, je autorem operního libreta komorní opery Noc plná světla, aj.
Přijel ve velmi dobrém rozpoložení, rozdával úsměvy, a právě díky němu
vládla po celý den příjemná atmosféra. Duchovní obnova začala jak jinak
než v kostele sv. Petra a Pavla mší svatou, kterou svým zpěvem doprovázel
sbor sv. Huberta pod vedením Karolíny Kutálkové. Poté jsme se odebrali
do Befarka, kde na nás čekaly postupně tři přednášky, dvě v režii biskupa
Hrdličky a poslední měla na starosti MgA. Tereza Válková.
Celý den jsme zakončili společnou modlitbou a na cestu do svých domovů
jsme dostali požehnání od Mons. Hrdličky. Obohaceni o spoustu
duchovních slov, někteří i po svaté zpovědi jsme odcházeli povzbuzeni a s
radostí ze společného setkání.
(pozn. Komorní A = tón, podle kterého se ladí vše ostatní)
Veronika Stodůlková

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠEM KOSTELE
Mnozí z Vás si nejspíše všimli, že během letošní postní doby probíhaly v
našem kostele každou neděli přede mší křížové cesty. Na farní radě jsme
se domluvili, že křížové cesty budou tematické podle toho, kdo ji povede:
maminky, důchodci, otcové, schola, děti. Děkujeme všem, kteří se svou
účastí zapojili a pomohli vytvořit společenství.
Věříme, že se vám tyto křížové cesty líbily a byly aspoň trošku inspirací v
postní době. Pokud byste měli nějaký jiný návrh na vedení křížových cest,
obraťte se na nás (členy farní rady) nebo na otce Jana. Nápady jsou vždy
vítány.
Vlaďka Kozáková
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BYLI JSME PŘI TOM…….
V sobotu, 24. března před Květnou neděli na pozvání Sboru sv. Huberta
navštívil Kelč emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, který tuto návštěvu
obohatil mší svatou, přednáškou o hudbě, zpěvu a důstojném prožívání
mše svaté. Této rekolekce (duchovní obnovy) se také zúčastnila i paní
lektorka Tereza Válková, která se zaměřila svými bohatými zkušenostmi na
zpěv a hudbu. Zazněly zde skladby od známých autorů např. J. S. Bacha, W.
A. Mozarta a jiné. S otcem biskupem se vzájemně doplňovali.
Otec biskup kladl důraz na zpěv před, při a po mši svaté. Jak přísloví říká:
„Kdo zpívá, dvakrát se modlí!“ Nemáme zapomínat na písně, které oslavují
P. Marii – naši nebeskou matku.
Postní duchovní obnovu jsme začínali v kostele Sv. Petra a Pavla v Kelči, po
té jsme se odebrali do společenské místnosti zvané Befárko, které je
součástí fary.
Zde jsme měli sobotní den rozdělený na dvě přednášky a závěr vyvrcholil
bohatou diskuzí. Otázky přítomných byly věcné a směřovaly, k důstojnému
prožívání mše sv. což nás velmi obohatilo. Měli jsme vše jasně a
srozumitelně vysvětlitelné.
Ráda bych se s vámi podělila s některými postřehy. Např. Otec biskup nám
doporučoval, abychom při proměňování při mši svaté se soustředěně
dívali na tělo a krev Páně, když kněz pozvedá hostii a kalich s vínem se
slovy: ,“Toto je mé tělo…, toto je má krev….“ malým úklonem vzdali úctu.
Rovněž tak při slovech: Hle Beránek Boží… Jiný dotaz zase zněl: Máme vždy
při modlitbě svatého růžence při slovech: Sláva Otci i Synu i Duchu sv.
křižovat? Tato slova jsou oslavou Boží trojice. Kdo se pokřižuje již ze zvyku,
nic se neděje, není to však nutné či povinné. Znamení kříže bychom měli
dělat vždy před začátkem a po ukončení modlitby, před započatou prací,
dnem. Vždyť vše začínáme a končíme ve jménu Otce, Syna a Ducha
svatého. Každý z nás má své zvyky, pokud je děláme s úctou, ničím se
neproviňujeme, ale pohledem na sv. hostii odevzdáváme našemu Pánu
všechny starosti, radosti i díky. Být úzce spojen srdcem je úžasný pocit, o
který se nemáme ochuzovat. Diskuze byla velmi živá, otec biskup se s
každým z nás zastavil, pro každého měl pár otcovských rad, pro každého
měl dobré slovo. Byl jako jeden z nás. V pozdním odpoledni jsme se
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s otcovským požehnáním rozcházeli domů, my, co jsme byli pozváni
Sborem sv. Huberta. Sboristi si mohli pozvat na tuto duchovní obnovu své
rodinné příslušníky, přátelé či příznivce sboru. Sešlo se nás cca 50. Prožili
jsme krásný a duchaplný den při mši svaté a ve společenství dobrých lidí.
Členové sboru („huberťáků“)  zde ještě zůstali, měli odbornou
přednášku o zpěvu a hudbě.
Díky patří vám, přátelé, že jste nás přizvali. Otci biskupovi děkujeme za
vřelá slova, za jeho rady. Všichni přítomni jemu přejeme stále pevné
zdraví, ochranu P. Marie do dalších let. Dík patří také i Terezce Válkové za
čas, který nám věnovala.
Jana Židková
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO NA OZNICI
Od chvíle, kdy jsme poprvé navštívili mši při svátku seslání Ducha Svatého
na Oznici, snažíme se to opakovat. Letos připadla na neděli 20. května.
Ozničtí obyvatelé se zde každoročně scházejí oslavit svátek Svatého
Ducha, zúčastní se mše a udělají zde tradiční škračenici. Přijali jsme
pozvání našeho otce Jana, který zde tuto mši slouží již řadu let, a přišli
jsme také. Samozřejmě jsme potkali několik známých tváří z naší i
branecké farnosti. Mše pod širým nebem má vždycky svoje kouzlo. A na
tomto místě obzvlášť díky krásným výhledům na valašskou krajinu. Po mši
nikdo nepospíchá domů, každý dostane vaječinu nebo buchtu a druží se.
Chci tímto vyzvat další zájemce, kteří by rádi tuto událost viděli, aby se
příští tok zúčastnili. A možná na tom krásném místě pocítíte i vanutí Ducha
svatého 
Vlaďka Kozáková
VSTUPTE DO BRAN KOSTELŮ A ZAŽIJTE JE V JINÉM SVĚTLE
Blíží se dny prázdnin, dovolených nebo jen chvíle odpočinku. K relaxaci
můžete využít např. kostel a tak se zapojit do projektu Otevřené brány,
který vám chci nyní představit.
Cílem je přiblížit v sezóně od května do září krásu architektury a umění
spjatého s evropskou křesťanskou tradicí a zároveň poukázat na další
turistická místa v okolí.
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Projekt otevřené brány: Otevřené brány jsou společným projektem
Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst,
obcí
a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury
a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa
v okolí.
Před zahájením sezóny Otevřených bran byli proškoleni průvodci:
Na aspekty potřebné pro kvalitní výkon průvodcovské služby bylo
zaměřeno školení, které ve Zlíně uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje
před začátkem letošní sezony Otevřených bran. Ta byla slavnostně
zahájena 1. května 2018 na Provodově.
„V projektu, který letos běží desátým rokem, je zapojeno 29 kostelů a
přibližně 140 průvodců. Jednou za dva roky pořádáme školení, které je
koncipováno tak, aby se zcela noví průvodci seznámili s odbornými
záležitostmi a zároveň aby těm, kdo v kostele třeba léta nebyli, pomohli
překonat ostych. Průvodce by měl citlivě odhadnout, co návštěvník
potřebuje, co hledá: Zdali je to chvíle ztišení před ruchem světa, anebo
třeba jen stín před horkým letním sluncem,“ řekl radní Mgr. Miroslav
Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi,
mládež a sport.
Otevřené brány kostelů:
Lešná u Val. Meziříčí -kostel sv. Michaela Archanděla
Zašová - poutní kostel Navštívení Panny Marie
Rožnov p. Radhoštěm - kostel Všech Svatých
Velká Lhota - dřevěný toleranční kostel
Velké Karlovice - Kostel Panny Marie Sněžné
Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Francova Lhota – kostel sv. Štěpána Uherského
Horní Lideč – kostel sv.. Václava s betlémem
Rajnochovice - kostel Narození Panny Marie
Svatý Hostýn
Holešov - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kroměříž - kostel nanebevzetí Panny Marie
Kroměříž – kostel sv. Jana Křtitele
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Chropyně – kostel sv. Jiljí
Zlín-Štípa - Poutní chrám Narození Panny Marie
Zlín - Evangelický kostel
Tečovice - kostel sv. Jakuba Většího
Provodov - kostel Panny Marie Sněžné
Pozlovice - kostel sv. Martina
Luhačovice – kostel sv. Rodiny
Uherský Brod - Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Uherské Hradiště - kostel sv. Františka Xaverského
Velehrad - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Střílky - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Polešovice - farní kostel sv. Petra a Pavla
Podpora partnerů: Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se
vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních
památek. Kromě samotných kostelů projekt odkazuje i na některá z dalších
pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a
zajímavé akce celoročně přináší: web vychodni-morava.cz
Poutní stezky ve Zlínském kraji: kromě návštěvy jednotlivých kostelů je
možné se ve Zlínském kraji vydat za objevováním krás přírody i historie po
poutních stezkách, které jsou značeny a vybaveny zázemím pro poutníky.
Územím vede především dlouhý úsek poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje
propojující významná poutní místa na Moravě: Svatý Kopeček u
Olomouce, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad. Poutní cesta vznikla z
iniciativy církevních Matic a tuto „Moravskou Compostelu“ každoročně
zdolávají zástupy poutníků putujících na Velehrad. Trasa, která měří
celkem 112 km, se dělí na šest etap. Ty byly zvoleny tak, aby je člověk
zvládl za jeden den, včetně zastávek pro načerpání sil a prohlídky památek
v okolí. Rozvoj poutnictví v regionu podporuje i Zlínský kraj, který s
využitím evropských dotací usiluje o vybudování Evropské kulturní stezky
sv. Cyrila a Metoděje. Ta navazuje na již vytvořené trasy a nově propojí
místa, která jsou napříč Evropou spjata s působením sv. Cyrila a Metoděje
– s přirozeným centrem na Velehradě.
Více informací o poutnictví ve Zlínském kraji: www.cyril-methodius.eu
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Nejvýznamnější stezky, které Zlínským krajem prochází:
Svatý Kopeček – Velehrad
Pustevny – Svatý Hostýn
Pustevny – Svatý Hostýn – druhá verze
Svatý Hostýn – Zlín – Velehrad
Zlín – Luhačovice – Velehrad
Saštín – Velehrad
… je možné jen vejít, zastavit se a dopřát si chvíli ztišení …
Mgr. Miroslav Kašný: radní Zlínského kraje zodpovědný za kulturu,
památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport
Připravila: I. Skýpalová
NOC KOSTELŮ
Již po desáté se uskutečnila v naší republice Noc kostelů. Tato akce je
zaštítěna ministerstvem kultury, kraji a v neposlední v řadě církví. Letošní
noc kostelů proběhla 25. 5. 2018 a zapojilo se do ní téměř 6800 kostelů
v celé naší republice. Program noci byl různý. V každém kostele jiný.
V některých byly prohlídky míst, které nejsou běžně přístupné, jinde
v pozdních hodinách probíhaly adorace, besedy s knězem, divadelní
představení, varhanní koncert, koncerty schól apod. Např. v Brankách
probíhalo divadlo Víti Marčíka: „Pohádka o holčičce, která se ještě
nenarodila.“
V kostele Svatého Bartoloměje v Kravařích probíhal koncert v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, který se konal na
počest 100. výročí vzniku Československa a 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka.
Tento liturgický koncert byl v podání Czech Ensemble Baroque – Orchestra
a Chior, pod taktovkou dirigenta Romana Válka a sbormistryní Terezou
Válkovou. Zazněly zde skladby od Františka Ignáce Antonína Tůmy a
Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert v krásném kostele (malé katedrále)
byl úžasný. Návštěvníci s velkým zájmem jej sledovali a poslouchali.
Válkovi a celý ansámbl zde sklidili obrovský aplaus.
Kostel Sv. Bartoloměje v Kravařích je zvláštní tím, že má na jednom
z hlavních oken zhotovenou vitráž, na níž je nakreslen obraz Panny Marie
rozvazující uzly. Tato vitráž zde byla pořízena v roce 2016 a ještě bude
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doplněna dvěma okny, na kterých bude zobrazen Adam a Eva, jako symbol
prvotního hříchu. K obrazu P. Marie jezdí poutníci se modlit a vyprošovat
si milosti nebeské matky. Je zde možnost si své prosby napsat i na lísteček
a skupinky farníků se zde na tyto úmysly modlí.
Sv. Irenej z Lyonu poukázal ve svém díle „Proti bludným naukám“ na
paralelu mezi Evou a Pannou Marií: „Uzel, vzniklý neposlušností Evy, byl
rozvázán poslušností Marie; co zauzlila Eva nevěrou, to rozuzlila Panna
Maria vírou,“ - to napsal již ve 2. století.
Příběh Panny Marie rozvazující uzly nás učí, že odevzdání se Panně Marii
nemáme chápat pouze svěřováním jí velkých záležitostí našeho života, ale
i těch drobných, všech těch malých radostí a malých smutků, velkých
překážek, ale i malých uzlíků. Satan nám v tom může překážet a
našeptávat, aby nás zmátl: neobtěžuj Marii takovými drobnostmi, vždyť to
klidně zvládneš sám. Sám? Doopravdy?
Nejde o nic jiného než o to, abychom se srdečně přivinuli k Panně Marii a
nepřešlapovali bezradně na místě, ale dovolili jí, aby nás pozvedla k nebi.
Smyslem odevzdání se Panně Marii je toto: vložit do jejích rukou všechny
uzly a všechna ta zašmodrchání, dívat se na Krista skrze Ni, jako skrze
brýle důvěrného odevzdání se. Vzývat její pomoc v těch nejnepatrnějších i
v těch nejdůležitějších záležitostech.
K úctě Panny Marie rozvazující uzly vyzývá papež František, který napsal i
modlitbu.
Novénu k Panně Marii rozvazující uzly vydal Vojtěch Kodet
Novéna je modlitba, kterou se modlíme devět po sobě jdoucích dnů. Tuto
novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na
příslušný (1. - 9.) den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”.
Objevme v této novéně velikost naší Nebeské Matky, která chce rozvázat
uzly našich pozemských životů. Je možnost si jí zakoupit na Sv. Hostýně
nebo v knihkupectví Hosana ve Valašském Meziříčí/u spořitelny/.
Toto je jen v krátkosti o noci kostelů a také o P. Marii rozvazující uzly
v Kravařích.
I. Skýpalová
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NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU
7. dubna letošního roku proběhl
18. ročník Národního pochodu
pro život a rodinu. Když
zalistujete v minulém čísle, na
tuto akci jsem vás zvala a
přiblížila jsem vám hlavního
organizátora akce Hnutí pro
život. 7. duben byl krásný den a
já měla možnost jej prožít se
svojí rodinou, příbuznými a přáteli společně v Praze. Bylo to pro všechny
velké dobrodružství, už jen se třemi malými kluky (5, 3, 1 roky) vyjet něco
po páté ráno vlakem, být všude včas, nabaleni na celý den daleko od
domova, byla výzva. Vybaveni jsme, jako většina účastníků, byli
různobarevnými tričky s nápisy – „Jsem kreativní, jsem pro život“. Cestu
vlakem jsme si každý užili po svém – děti pobíhaly po celém vlaku,
nejmenší si užíval výhledů a dětského koutku, tatínkové mohli probrat pár
svých chlapských témat. O děti jsme strach neměli – celý vlak byl
uzpůsoben účastníkům jedoucím na národní pochod – takže buchty byly
pro všechny a ti neznámí lidé byli vlastně tety a strýcové. V Praze nás už
čekaly autobusy, které nás bezplatně dopravily k Pražskému hradu.
Kontrola policisty byla zážitkem hlavně pro děti. O půl jedenácté začala
mše svatá s českými a moravskými biskupy, hlavní celebrant byl kardinál
Dominik Duka OP. Poté jsme se přesunuli na Klárov, kde nás čekal oběd a
kulturní program - skotští dudáci a bubeníci, kejklíř pro děti, přednášky pro
mladé, fotografická výstava a další. Měli jsme také možnost si propůjčit
tabule a různé transparenty podporující národní pochod pro život. Ve dvě
odpoledne byl zahájen Národní pochod pro život a rodinu centrem Prahy z Klárova přes Národní třídu na Václavské náměstí. Nedokážete si přestavit
tu krásnou atmosféru pochodu – odhodlání, nadšení, radost ze života
doslova… Přesto reakce některých kolemjdoucích byly zvláštní. Odpůrců
pochodu nám bylo spíše líto – jejich argumentů, vzezření a i nízkého
věku….
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Závěrečné požehnání na Václavském náměstí nás posilnilo dál, do dalších
dnů… posilnilo nás v boji o život, i těch nejmenších,
nenarozených…Vzhledem k tomu, že jsem porodní asistentka a matka tří
dětí, věřte, že je mi toto téma velmi blízké. S Hnutím pro život spolupracuji
a jsem kdykoliv připravena jakékoliv ženě pomoci, jak jen to bude v mých
silách. V dnešní době jsou potraty na denním pořádku, a bohužel se tyto
výkony stávají běžné až pomalu normální. Přesto je to za jakékoliv situace
vražda! Prosím, nezapomeňte na to, a pokud víte o někom, kdo váhá, zda
si miminko nechat či nikoliv, ať se mi ozve. O diskrétnost se nemusí obávat
- jsem pod lékařským tajemstvím.
V neposlední řadě vás prosím o modlitby, modlitby za ženy, které
podstoupily potrat, za nenarozené miminečka a za ženy užívající
antikoncepci, která je dalším zlem dnešní společnosti. Vzpomeňte také na
nemocné a staré, kteří uvažují nebo jsou tlačeni k eutanázii. I za ně byl
národní pochod pro život. Pokud byste potřebovali poradit nebo víte o
někom, kdo by v níže zmíněných tématech potřeboval pomoci, ať se mi
ozve, ráda nabídnu své služby a pomůžu, jak jen to bude v mých silách.
Přeji krásné dny plné radosti ze života také vděčnosti za život, který nám
byl dán!
Karolína Kutálková

DUCH SVATÝ VNÁŠÍ DO CÍRKVE „NÁDECH DĚTSTVÍ“
Text homilie papeže Františka při mši svaté na Seslání Ducha svatého.
20. květen 2018
Seslání Ducha svatého a Letnice se přirovnávají k „hukotu, jako když se
přižene silný vítr“ (Sk 2,2). Co nám říká tento obraz? Vichr dává tušit
velkou sílu, která však není samoúčelná, nýbrž mění realitu. Vítr totiž
přináší změnu: teplý proud, když je zima, a chladný, když je teplo, déšť,
když je sucho... Také Duch svatý takto působí, ovšem na zcela jiné rovině.
Je božskou silou, která mění svět. Ve svatodušní sekvenci oslovujeme
Ducha: „v práci libý pokoji [...] rač nás v pláči utišit“ a dále „viny z duší
našich smaž, a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit“. Duch vstupuje do
dění a proměňuje ho; mění srdce a mění dění.
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Mění srdce. Ježíš řekl svým apoštolům: „Až na vás sestoupí Duch svatý,
dostanete moc [...] a budete mými svědky“ (Sk 1,8). A právě tak se stalo.
Učedníci doposud ustrašení, schovaní za zavřenými dveřmi i po Mistrově
zmrtvýchvstání, jsou Duchem proměněni, a - jak předpověděl Ježíš v
dnešním evangeliu - „vydávají svědectví“ (Jan 15,27). Z váhavých se stanou
odvážní, odcházejí z Jeruzaléma a vydávají se až na konec světa. Když byl
Ježíš s nimi, byli bázliví, nyní bez Něho jsou odvážní, protože Duch změnil
jejich srdce.
Duch odblokuje duše zapečetěné strachem. Přemáhá odpor. Toho, kdo se
spokojil s poloviční mírou, obdarovává rozmachem. Rozšiřuje scvrklá
srdce. Podněcuje ke službě toho, kdo se uvelebil v pohodlí. Přiměje jít dál
toho, kdo se domnívá, že už došel. Umožňuje snít tomu, kdo zvlažněl.
Taková je změna srdce. Mnozí slibují dobu změn, nové začátky, nosnou
obnovu, avšak zkušenost učí, že žádný pozemský pokus o změnu lidské
srdce plně neuspokojí. Změna, kterou působí Duch, je odlišná: nepůsobí
revoluci života kolem nás, nýbrž mění naše srdce; nezbavuje nás problémů
naráz, nýbrž osvobozuje nás zevnitř, abychom jim čelili; nedává nám
všechno ihned, nýbrž umožňuje nám kráčet s důvěrou, aniž by nás
unavoval život. Duch zachovává srdci mladost, omlazuje. Mládí, navzdory
všem pokusům ho prodloužit, dříve či později pomine, avšak Duch
zabraňuje jedinému nezdravému stárnutí, tomu vnitřnímu. Jak to činí?
Obnovuje srdce, proměňuje ho z hříšného na rozhřešené. To je obrovská
změna. Z viníků činí spravedlivé a tak mění všechno, protože nás - otroky
hříchu - osvobozuje, ze sluhů činí syny, ze skartovaných vážené,
z rozčarovaných doufající. Takto Duch svatý obrozuje radost a dává vzejít
pokoji v srdci.
Dnes se tedy učíme, co dělat, když potřebujeme opravdovou změnu. Kdo
z nás ji nepotřebuje? Zejména jsme-li na dně, když klesáme pod tíží života,
když nás deptají naše slabosti, když je těžké jít dál a nemožné mít rád.
Tehdy by nám prospěl nějaký silný „životabudič“, a právě to je on Boží síla.
On je „dárcem života“, jak vyznáváme v Krédu. Jak by nám tento
životabudič denně prospíval! Říci si po probuzení: „Přijď, Duchu svatý,
přijď do mého srdce, přijď do mého dne!“
Duch mění kromě srdcí také dění. Jako vítr vane všude, tak i On dosahuje
netušených situací. Ve Skutcích apoštolů, což je kniha, kterou je třeba
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znovu objevit, je protagonistou Duch a jsme tam svědky neustálého
dynamismu, který překypuje překvapeními. Aniž by se učedníci nadáli,
Duch je posílá k pohanům. Otevírá nové cesty, jako v epizodě s jáhnem
Filipem. Duch jej pobídne pustou cestou z Jeruzaléma do Gazy – jak
bolestně zní to jméno dnes! Duch ať změní srdce a dění a přinese pokoj
Svaté zemi! – Filip na této cestě káže etiopskémui komořímu a pokřtí ho,
potom je přiveden do Azotu a pak do Césareje. Vždycky v nových situacích,
aby hlásal novost Boha. Potom Duch „nutí“ Pavla (Sk 20,22) cestovat až do
končin země a nést evangelium obyvatelům, které nikdy neviděl. Kde je
Duch, vždycky se něco děje, a když zavane, nikdy není bezvětří.
Když v našich společenstvích život prochází obdobím „apatie“ a
upřednostňuje se domácí poklid před Boží novostí, je to špatné znamení.
Znamená to, že se vyhledává úkryt před vanutím Ducha. Když se žije kvůli
sebezáchově a nejde se k těm, kdo jsou daleko, není to hezké znamení,
Duch vane, ale my máme raději plachty. A přece jsme mnohokrát spatřili
divy. Často právě v těch nejtemnějších obdobích Duch vzbudil zářivou
svatost! On je duší církve, vždycky ji oživuje nadějí, naplňuje radostí, dává
novou plodnost, obdarovává zárodky života. Jako když se v rodině narodí
dítě: převrací časový rozvrh a odebírá spánek, avšak přináší radost, která
obnovuje život, posunuje ho vpřed a rozpíná jej láskou. Duch vnáší do
církve „nádech dětství“. Neustále obrozuje. Oživuje první lásku. Duch
připomíná církvi, že je navzdory svým staletým dějinám stále dvacetiletou,
mladou Nevěstou, do níž je Pán šíleně zamilován. Nepřestávejme tedy zvát
Ducha do svého prostředí a dříve než začneme cokoli dělat, prosme: „Přijď
Duchu svatý!“
On přinese proměňující sílu, jedinou sílu, která je takřkajíc dostředivá a
zároveň odstředivá. Je dostředivá, protože nás tlačí ke středu, neboť
působí v nitru srdce. Přináší jednotu do roztříštěnosti, pokoj do rozbrojů,
sílu do pokušení. Připomíná to Pavel ve druhém čtení, když píše, že
plodem Ducha je radost, pokoj, věrnost a zdrženlivost (srov. Gal 5,22).
Duch dává důvěrnost s Bohem a vnitřní sílu k další cestě. Současně však je
silou odstředivou, to znamená, že tlačí ven. Ten, který žene do středu,
posílá na periferii, na každou lidskou periferii; Ten, který nám zjevuje
Boha, nás žene k bratřím. Posílá a činí z nás svědky, a proto – jak píše opět
Pavel – nás zahrnuje láskou, shovívavostí, dobrotou a tichostí. Pouze
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v Duchu Utěšiteli říkáme slova života a opravdu povzbuzujeme druhé. Kdo
žije podle Ducha, nachází se v tomto duchovním napětí: je rozpjat
zároveň k Bohu a ke světu.
Prosme Jej, abychom takoví byli. Duch svatý, silný vítr, ať se přižene na
nás. Ať duje do našich srdcí a umožní nám dýchat Otcovou něhou. Ať vane
v církvi a posune ji do nejzazších končin, aby byla nesena Tebou a
nepřinášela nic jiného než Tebe. Ať vane ve světě jemným vánkem pokoje
a svěžím občerstvením naděje. Přijď Duchu svatý, změň nás uvnitř a obnov
tvář země. Amen.
Převzato z webu Radio Vaticana.
☼ ☼ ☼ AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼

17. 6.
19. 6.
28. 7.
2. 9.
8. 9.

LÉTO 2018
Den farnosti
Adorační den farnosti
Mše sv. u kapličky sv. Anny v Kunovicích
Žehnání aktovek
Pouť do Štípy

Pozvání na koncert
Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Válka Vás
srdečně zve, na barokní operu do Holešovského zámku.
V rámci cyklu Bacha na Mozarta! A to v sobotu 21. 7. 2018 v 20:00.
Na tento koncert bude vypravený autobus. Zájemci se mohou přihlásit
u p. Skýpalové a to do 15. 7. 2018. Tel. 608 776 386.
Odjezd autobusu bude upřesněn. Využijte výjimečné nabídky s hezkým
kulturním zážitkem.

Na Dnech lidí dobré vůle zazpívá Hana Zagorová i Mirai
4. a 5. červenec patří na Velehradě už po devatenáct let lidem dobré vůle.
Sjíždí se sem ze všech koutů nejen České republiky, aby oslavili Den
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slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zatímco 4. července
organizátoři chystají bohatý program pro všechny věkové kategorie, 5.
červenec patří Národní poutní mši svaté. Letos si na Velehradě navíc
připomenou i 100. výročí české státnosti.
Mirai pro mladé, Michal Nesvadba pro nejmenší, Antonín Panenka pro
sportovce
Ve středu 4. července proběhnou tradiční projekty jako Velehrad dětem s
Michalem Nesvadbou, Aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v
Modré, Soutěž ve fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou a
pingpongový turnaj s Orlem, Mladí fandí Velehradu letos se skupinou
Mirai, unikátní Ruční přepisování Bible, Mezinárodní setkání vozíčkářů či
zajímavé výstavy a vernisáže v prostorách Stojanova gymnázia. Soutěživým
dětem i dospělým je určena fotografická soutěž nebo rodinná
cestovatelská hra Velehradský pas, v níž se hraje o zájezd k moři pro celou
rodinu. Součástí nabitého programu budou také hry, kvízy a soutěže pro
malé i velké, dětská představení nebo interaktivní workshopy. Rodičům
bude určen vzdělávací seminář. 100. výročí vzniku samostatného
Československa připomene výstava 100 let katolické církve a republiky.
Večer lidí dobré vůle je plný dobrých skutků
V 19.30 hodin začne na pódiu před bazilikou slavnostní benefiční koncert
Večer lidí dobré vůle, kterým provede duo Barbora Černošková a Filip
Tomsa. Divákům a posluchačům se představí dva charitativní projekty, na
které může každý přispět formou DMS VELEHRAD. „Během večera zazní
také příběh a smutný osud politického vězně nacismu i komunismu,
velkého vlastence, který poslední roky svého života strávil jako vyhnanec v
Římě. Kardinál Josef Beran se až dlouho po své smrti vrátil letos na jaře
zpět do své vlasti,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle.
Na velehradském pódiu zazpívají legendy i velké hvězdy dneška
Jako vždy si na své přijdou mladí i ti dříve narození. Hudební hostitel
velehradského Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem pozval
legendární zpěvačku Hanu Zagorovou s Boombandem, kapelu Mirai,
zpěváka Vašo Patejdla, zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů a
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velehradský sbor gymnázia Stojanov. Koncert bude v přímém přenosu
vysílat Česká televize a Český rozhlas Dvojka.
Dny lidí dobré vůle 2018 vyvrcholí ve čtvrtek 5. července v 10.30 na
nádvoří před bazilikou Slavnostní poutní mší svatou. Hlavním celebrantem
bude Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, a kazatelem
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Koncelebrovat budou čeští i
zahraniční biskupové.
Zdroj: www.velehrad.eu
Rodiny s dětmi prožijí závěr prázdnin na Svatém Hostýně
Děkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o prázdninách a prosit o milosti
pro školní rok budou v sobotu 25. srpna 2018 ti, kdo se zúčastní tradiční
arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně. Mši svatou celebruje
arcibiskup Jan Graubner.
Bohoslužba začne v 10.15 hodin na venkovním pódiu. Zájemci na ni přitom
mohou doputovat i pěšky z Bystřice pod Hostýnem, sraz účastníků je v
8.00 u hřbitova.
Odpolední program nabídne například loutkové divadlo Dana Taraby,
stanoviště plná her a soutěží pro děti, program pro dospívající, cestu
manželů nebo adoraci v kapli sv. Josefa. Celodenní setkání zakončí v 15.30
modlitba růžence.
Pouť pořádá
olomoucké Centrum
pro rodinný život ve
spolupráci s
děkanátními centry pro
rodinu, dále duchovní
správa na Svatém
Hostýně a Matice
svatohostýnská.
Podrobnosti jsou k
dispozici na webu
Centra pro rodinný
život.
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