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občasník farnosti Loučka

VÁNOČNÍ MODLITBA PRO DĚTI
Můj Ježíšku zlatý tam v nebeské říši,
Kéž andílci Tvoji modlitbu mou slyší.
Ať maminku chrání a tatínka sílí,
A vlast naši brání Tví andílci bílí.
Ať hodné má děti a pokoj zde svatý,
tu modlitbu splň mi, můj Ježíku zlatý.

SLOVO OTCE JANA
Drazí farníci,
V tomto adventním čase bych se s Vámi rád podělil o radost z toho,
že od Vánoc začnou mše svaté bývat znovu v našem krásném farním
kostele v Loučce. Půl roku jsme museli bojovat s dřevokaznou houbou,
papíry, památkáři, s nedůvěrou a pochybnostmi, co je správné a co ne… A
jsem rád i tomu, že tento boj završíme právě na svátky narození Božího
Syna – na Vánoce. Jsou to svátky pokoje a harmonie, klidu a blízkosti,
přijetí a tolerance… V našem kostelíčku budeme sedět prozatím
přechodně na židlích, ale hlavně to bude v NAŠEM kostele – na místě,
které nás sjednocuje, sbližuje, posiluje a vyjadřuje. Toto místo je otevřeno
pro všechny, kdo se chtějí sblížit, poznat nebo spojit s Bohem. A
nejhlubším posláním kněze JE spojovat lidi s Bohem.
V průběhu oprav jsem si uvědomil, že ve farnosti jsou 3 skupiny
lidí:
1. Ti, co svému knězi pomáhají
2. Ti, co svému knězi ubližují
3. Ti, co sice knězi neubližují ale ani mu nepomáhají
V tomto adventním čase se můžeme zamyslet, a dát si otázku: „Kam
patřím já?“ Všem těm, kdo mi pomáháte (nebo alespoň neubližujete) ze
srdce děkuji a žehnám.
Váš o. Jan
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Milí čtenáři,
vítejte u dalšího čísla našeho zpravodaje. Přejeme Vám radostné a
duchovní prožití vánočních svátků a do nového roku jen to dobré!
Děkujeme Vám za Vaše příspěvky, pomoc při tvorbě Oveček a podporu,
díky které máme dostatek energie na tomto zpravodaji i nadále pracovat.
Vánoční modlitbu pro děti, která je otištěna na úvodní straně, nám
poskytla paní Jana Židková, která si ji pamatuje ze svých dětských let.
Můžete se jí nechat inspirovat a naučit ji své děti jako alternativu
k modlitbě „Andělíčku, můj strážníčku“. 
Vaše redakce
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OPRAVA PODLAHY V KOSTELE
Drazí farníci, chtěl bych vás informovat o pracích, které se doposud
vykonaly v našem kostele.
Nejdříve jsme provedli likvidaci starých lavic a jejich následné spálení na
bezpečném místě. Prostory pod lavicemi se vyhloubili do hloubky cca 30
cm a provedla se sanace těchto prostorů trojnásobným postřikem proti
dřevokazné houbě. Kolem zdí se ještě navíc vykopal 25 cm hluboký kanál,
do kterého se šikmě položila betonová dlažba, aby vytvořila prostor pro
proudění vzduchu kolem zdí (viz nákres). Tuto dlažbu jsme z vrchu zasypali
štěrkem. Do všech těchto prostor jsme navezli cca 10 cm vrstvu štěrku,
zhutnili a pokryli geotextilií, na kterou byly položeny 9 cm dlouhé nopy
DESAN. Tento materiál vytváří v betonu vzduchové kapsy, které izolují
beton a celou podlahu. Pak jsme to zalili betonem, do kterého byly
položeny 2 krát kari-sítě (viz nákres). Následovala vrstva jemného betonu,
na který se už lepila dlažba. Musím podotknout, že památkáři nařídili
dlažbu o rozměrech 17x17cm, která se nevyrábí a proto jí musel „vyrobit“
náš obětavý farník pan Pavel Stříteský. A to mi dá za pravdu, že to byla
pořádná piplačka . Dlažba se zaspárovala a nechala schnout. Takto
připravena čeká, až na ni položíme lavice (respektive nejprve židle). Tyto
práce se pokryjí dotací z Ministerstva kultury (320 000 Kč), kterou vyřídil
pan Josef Kundrát z Podolí, za což mu moc děkujeme. Výroba nových lavic
vyjde na cca 700 000 Kč. Věřím, že společnými síly to nějak zvládneme.
Někteří z vás se mě ptali, proč jsme nezabetonovali celý kostel s novou
dlažbou (podobně jak je to na Hostýně). Je to proto, že metr čtverečný
nové dlažby požadované památkáři by stál cca 4000 Kč, na což naše
farnost prostě finance nemá (tečka). A tak tento přijatelný kompromis
potěší, myslím, obě strany. Chtěl bych na závěr poděkovat Vám všem,
kteří jste se do opravy kostela zapojili ať už finančně, modlitbou, prací,
nebo jinou pomocí. Zvlášť chci poděkovat panu Stříteskému za jeho práci,
panu Kundrátovi za jeho hlavně papírovou práci a našemu kostelníkovi za
jeho péči o kostel.
o. Jan
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PASTÝŘSKÝ LIST OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
K Adventu 2018
Drazí bratři a sestry,
vstupujeme do Adventu v roce, kdy na základě výzvy papeže Františka
věnujeme zvláštní pozornost misiím. Při tom nemáme myslet jen na misie
v zahraničí, ale i na ty v nejbližším okolí. V adventním čase se připravujeme
na příchod Spasitele. Pokusme se letos připravit vánoční příchod Božího
Syna nejen do svých srdcí, ale pomozme pro něho připravit cestu i do srdcí
lidí kolem nás. Rád bych upřímně poděkoval všem rodinám, které často
zvou Pána Ježíše do svého středu jako vítaného hosta, které se společně
modlí a společně chodí do kostela, kterým záleží na náboženské výchově
dětí, a kde se taky společně snaží Bohu líbit.
Na druhé straně mě mrzí, když poměrně často slyším od kněží, že mnohé
děti dnes nechodí do náboženství proto, že nemají čas, že mají moc
kroužků. Ministranti nemohou přijít ani jednou týdně ve všední den
ministrovat a děvčata zazpívat žalm, protože jsou moc unavení ze školy.
Věřím, že jejich rodiče to myslí dobře a chtějí dětem dopřát
to nejlepší, i když to třeba stojí hodně peněz. Ale o tyto rodiny si dělám
vážné starosti.
Jsou skutečně všechny ty kroužky pro děti důležitější než věčná spása?
Žádný z rodičů si jistě nepřeje, aby jejich dětem chybělo štěstí, nebo
skončily ve věčném zavržení. Bojím se ale, že někteří rodiče se tak
soustřeďují na pozemské štěstí dětí, na svou kariéru, či budoucí kariéru
dětí, že zapomínají na věčnost. Přitom přátelství s Bohem není jen věcí
budoucnosti či věčnosti, ale současnosti. Ani dobrá výchova se nemusí
vždy podařit, ale pokud dětem ani nenabídneme život s Bohem jako to
nejdůležitější v životě, nemůžeme se později divit, že se tak zvaně spustí se
špatnými kamarády. Odborné průzkumy ukazují, že za problémy s bulimií
či anorexií, za užíváním drog, alkoholu, či za jinými závislostmi mladých
často nejsou zlí kamarádi, ale nějaká chyba v rodině, ve vztazích, ve
výchově.
Využijme letošního Adventu k tomu, abychom si ujasnili své hodnoty a
případně změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta, po které dosud
jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost
z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se
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nemusí strachovat o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když
zakouší vzájemnou věrnou lásku obou rodičů. Jiné dítě bude šťastné, když
dostane dalšího sourozence. Výchova je umění, ale může se mu naučit
každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli v kostele
nejsou. Proto prosím vás přítomné: Myslete na rodiny vašich přátel, či
rodiče spolužáků vašich dětí a pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je
oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je mezi sebe. Takový misijní
krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako adventní úkol.
Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to
radostnější.
Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi i
křesťansky vychováno, ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, kdyby je
někdo pozval do farního společenství, přivedl do kostela či doprovodil ke
svátostem. Považujte za svou křesťanskou povinnost se o ně zajímat a
pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže,
dospělých i seniorů. Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k
těm, kteří žijí kolem vás. Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění
jsou poslaní hlásat evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří víru
nemají. Letošní Advent prožijme v duchu misionářského poslání a
začněme ve své rodině. Chiara Lubichová jednou napsala: „Rodina je
tajemstvím lásky. Nic jiného než láska rodinu neutváří, nespojuje a nečiní ji
rodinou. A pokud rodina ve světě ztroskotává, je to proto, že chybí láska.
Kde láska vyhasíná, tam se rodina rozkládá. Proto rodiny musejí čerpat
tam, kde je zdroj lásky. Bůh ji vyprojektoval jako mistrovské dílo lásky, jako
znak, symbol a typ každého jiného záměru. Pokud On rodinu vytvořil
láskou, také On ji může láskou uzdravit. Pokud v srdcích členů rodiny žije
tato láska, nerodí se neřešitelné problémy, netyčí se nepřekonatelné
překážky a nemusejí se oplakávat nenapravitelné pády. Rodina se znovu
stává krásnou, sjednocenou a zdravou, jakou ji Bůh zamýšlel.“
K pravému misijnímu snažení po celý Advent Vám ze srdce žehná
+ arcibiskup Jan
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KONCERT PRO KOSTEL DOBRÉHO PASTÝŘE V LOUČCE 24. 11. 2018
Stalo se tradicí, že v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále a svátku svaté
Kateřiny, když končí církevní rok, se koná již 6. koncert pro kostel Dobrého
Pastýře v Loučce. V letošním roce byl výjimečný tím, že se konal v sále
Hostince Na Rozcestí v Kunovicích z důvodu rozsáhlé opravy farního
kostela.
Kostel v Loučce je od 4. července letošního roku uzavřen. V prostorách
kostela se vyskytla dřevokazná houba, která napadla lavice. Na nařízení
odborné komise, byly lavice vystěhovány a spáleny. Musela se provést
asanace podlahy pod lavicemi a znovu podle přesného projektu upravena
tak, aby vše odpovídalo daným předpisům a nařízení odborné komise.
V těchto dnech se postupně pokládá nová dlažba. Všechny odborné práce
řídil a provádí za pomocí mužů z farnosti pan Pavel Stříteský z Loučky.
Koncerty mají vždy svůj účel a cíl. Peníze z dobrovolného vstupného se
vždy využijí na opravy kostela. V roce 2016 byl výtěžek z koncertu věnován
na léčbu malému Kubíčkovi, který onemocněl leukemii.
V letošním roce sbírka na koncertu vynesla 25.890,- Kč. Vybraná částka
bude použita na pořízení nových lavic do farního kostela. Pro srovnání
v loňském roce se vybralo 15.274,- Kč.
Na programu koncertu se podíleli: Schola Dobrého Pastýře z Loučky, Duo
Břicháček Jarek a Marek, Rastislav Kozoň – hobojista a Cimbálová muzika
Štverák z Valašské Bystřice. V úvodu koncertu P. Mgr. Ján Rimbala –
administrátor farnosti seznámil posluchače s probíhající opravou kostela.
Slovem a šarmem koncert provázel patron všech koncertů dirigent pan
Roman Válek. Atmosféra byla pohodová, mnohým i ukápla slzička dojetí.
V závěru jsme si všichni zazpívali spolu s cimbálovou muzikou pár lidových
písniček z našeho krásného Valašska.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli
k vytvoření této krásné akce. Loučským myslivcům za jejich masový dar,
z kterého uvařil mistr gulášů p. Perutka výborný guláš pro účinkující. Dále
ženám z farnosti, které napekly sladkosti, Obecnímu úřadu Kunovice, panu
Minářovi, Obecnímu úřadu Loučka a B.F.P, Lesy a statky Tomáše Bati za
jejich podporu. Dík patří také všem, kteří si udělali čas, přišli si poslechnout
nejen duchovní hudbu od různých autorů, ale i lidové písně.
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S přicházejícím vánočním časem a novým rokem Vám chci popřát hodně
zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, radost ze života v následujících
dnech a po celý nový rok 2019.
I. Skýpalová

LEKTORSKÉ ČTENÍ
V sobotu 1. listopadu byl ukončen kurz čtení pro lektory. Proběhl v Zašové
za přítomnosti pomocného biskupa Josefa Hrdličky. Nejdříve jsme vyslechli
živou, poučnou i duchovně zaměřenou přednášku o čtení liturgických
textů, kterou přednášel pan biskup Hrdlička z knihy, kterou vlastnoručně
vytvořil a napsal s názvem „Vezmi a čti.“ Hlavním hybatelem liturgického
čtení je Boží slovo, které lektor předčítá přítomným věřícím. Lektorovými
ústy mluví sám Bůh a lektor je prostředník Božího slova. Proto příprava
na čtení je velmi důležitá. Z naší farnosti se celého kurzu zúčastnilo 8
lektorů. Po přednášce se všichni přítomní zúčastnili mše svaté, která
proběhla v kostele Panny Marie v Zašové. V závěru mše svaté předal
biskup Hrdlička účastníkům kurzu oficiálně písemné „Osvědčení ke čtení
liturgie Božího slova“. Poděkoval lektorům za odvahu, obětavost,
odhodlání číst a obohatit mši svatou službou z řad farníků. „Bůh ať je Vaší
posilou i požehnáním.“
V naší farnosti je 15 ochotných lektorů, kteří mají v sobě odvahu číst při
mši svaté. Já jim svým jménem moc a moc děkuji za spolupráci i čtení.
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Není to lehké předstoupit před veřejnost. Máte trému, třepe se Vám hlas i
kolena, to vše musíte překonat, než si k ambonu stoupnete, a přesto víte,
že všechno překonáte ke cti a slávě Boží.
Pokud by měl někdo zájem a posílil naše lektorské řady, budu moc ráda.
Přihlaste se prosím co nejdříve, neboť budu vytvářet nový rozpis čtení na
nový kalendářní půlrok 2019.
Nové tváře jsou vítány. Za ochotu i pomoc moc děkuji.
Zdenka Černochová st.

PODĚKOVÁNÍ – PŘÍSPĚVKY NA MISIE
Děkuji všem štědrým dárcům za finanční příspěvek při koupi Misijního
kalendáře na rok 2019. Při prodeji se vybrala finanční částka 3 250 Kč. Tato
částka byla zaslána na účet Papežského misijního díla. Pevně věřím, že
přispěje dětem v největší nouzi a rozzáří dětské oči a úsměv na tváři.
Na stolečku v kapli v Kunovicích ještě asi 8 kalendářů zbylo, tak pokud by
ještě měl někdo o kalendář zájem, jsou k dispozici rovněž za dobrovolný
příspěvek.
Zdenka Černochová st.

RADIO PROGLAS
Od poloviny měsíce listopadu má rozhlasové vysílání nový rozpis se
změnami vysílání. Příjemná změna je v modlitbě růžence, který se modlí
nyní každý den. Je vysílám většinou živě v 18:00 nebo ve 22:30. Vysílání
Radia Vatikano je zařazeno v ranním čase v 5:45 – 6:00. Další změny
můžete sledovat na internetových stránkách nebo v novém Zpravodaji
radia Proglas, který vychází v předvánočním čase.
V pokladničce byl finanční příspěvek za 2 poslední měsíce v částce 283Kč.
Děkujeme všem dobrovolným dárcům a příznivcům a modlíme se za Vás.
Přejeme krásný a požehnaný adventní čas s radiem Proglas.
Pracovníci Proglasu
připravila Zdenka Černochová st.
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Ráda bych touto cestou poděkovala za celoroční spolupráci a aktivitu
zpěvákům Sboru svatého Huberta. Dík patří za jejich zapálenost, snahu a
chuť zpívat, ale je také určen jejich rodinným příslušníkům, kteří respektují
naše aktivity či zastávají chůvu našim nejmladším zpěvákům.
Přeji Vám do nového roku vše dobré, zdraví, Boží požehnání, lásku,
toleranci. Ať vám neschází snaha pochopit ostatní a respektovat jejich
postavení. Ne vždy totiž člověk ví, co ti druzí prožívají a čím si právě
procházejí.
Karolína Kutálková

A VĚDÍ TO VŮBEC LIDÉ?
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe
znamenají Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček
ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda."
Liška se připojila se svou představou: "Pro mne samozřejmě nesmí chybět
voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly. "Do
řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou
sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější
krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. "Pozadu
nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych
ho vypil klidně dvě lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil ses?
Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?" Vůl
se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?"
Z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero
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Z www.vira.cz připravila Karolína Kutálková
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҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ JEDNOTA OREL KUNOVICE ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉ ҉
Sportovní kroužek
Chlapci a dívky, kteří navštěvují sportovní kroužek, nejraději jezdí na kole,
střílí z luku. Za nepříznivého počasí sportují v tělocvičně školy – hrají
badminton a míčové hry nebo hrají hry v klubovně. 10. března 2018 šest
dětí reprezentovalo naší jednotu na župním turnaji v bowlingu v Zašové.
Ondra Krutílek se zúčastnil běhu k Božímu hrobu na Sv. Hostýně a umístil
se na čestném 1. místě. Gratulujeme!!!
Anna Hrušková

Posezení u táboráku
Den české státnosti oslavovaný každoročně 28. září je nejen státním
svátkem, ale také dnem zavraždění přemyslovského knížete svatého
Václava, patrona české země. Tento den byl také významný pro naši
jednotu – desetiletí od vzniku. Ráno při mši svaté, sloužené v kapli o.
Janem, jsme se modlili za živé a zemřelé Orly a v podvečer jsme se setkali
u táboráku.
Anna Hrušková
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Procházka k obrázku na Polomsko
V neděli 14. října 2018 se uskutečnila procházka na Polomsko k obrázku
Panny Marie Fatimské. Na tuto krásnou nedělní pouť nás pozvala paní
Anna Hrušková z Kunovic. Sešli jsme se u kaple Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Kunovicích ve 14 hodin. Byli to farníci z Kunovic, Loučky, Lhoty u
Kelče, Valašského Meziříčí za Orel Zašová a podobně. Bylo nás celkem 30 –
35 včetně dětí a pana faráře otce Jana, který nás hned na začátku cesty
seznámil s programem. Bylo hezké počasí, tak jsme si povídali a během
pouti si užili lesní přírody kolem. Po přechodu vesnice na polní a lesní
cestu jsme se s o. Janem modlili růženec, což bylo krásné a tak nám
procházka uběhla jako voda. Asi za hodinu jsme došli k obrázku P. M.
Fatimské, kde já jsem byla osobně poprvé. Obrázek je v dřevěném rámu
na hezkém nalakovaném samorostu. Byl postaven ke 100. výročí zjevení
Panny Marie ve Fatimě (1917 - 2017) z iniciativy několika farníků z Kunovic
vč. Aničky Hruškové, kteří navštívili toto světoznámé poutní místo.
Obrázek je umístěn na kopci s krásným výhledem do okolí. Zde nám otec
Jan vyprávěl o své návštěvě v Medžugorje a o modlitbách k P. M.
Fatimské. Potom pokračovala litanie loretánská a další modlitby k P. M.
Růžencové, jelikož měsíc říjen je jí zasvěcen. Pak jsme si zazpívali několik
písní dle návrhu účastníků nebo o. Jana. Nakonec jsme se modlili na úmysl
podle přání farníků (např. za nemocné, rodiny, děti, zdraví, mír ve světě
apod.). Děvčata z Kunovic nám přinesla malé sladké pohoštění. Navzájem
jsme se rozloučili a odcházeli příjemně naladěni a šťastni domů s přáním,
že se příští rok zase sejdeme.
Božena Opálková, Orel Zašová
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Sázení lípy
K příležitosti 100. výročí vzniku Československa byla zasazena lípa na
rozcestí u rybníka. Děti ze sportovního kroužku Orla Kunovice se zapojili do
její výsadby. Přejeme této lípě a naší zemi dalších sto let.
Anna Hrušková

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se bude konat v sobotu 5. 1. 2018. 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.
Bližší informace o koledování v naší obci budou na nástěnce.
Anna Hrušková
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ZMĚNA VE VEDENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Rektor baziliky na Svatém Hostýně P. Ing. Jiří Šolc, SJ, po dvanácti letech
vedení duchovní správy na Svatém Hostýně předal k 1. 9. 2018 funkci
duchovního správce nejznámějšího poutního místa v České republice
dalšímu jezuitovi P. Josefu Čunkovi (1955). P. Jiří Šolc zůstává na Svatém
Hostýně jako kaplan duchovní správy.
P. Josef Čunek, SJ, se narodil 6. června 1955 v Gottwaldově (nynějším
Zlíně). Po maturitě pracoval u Pozemních staveb v Gottwaldově. Do
jezuitského řádu vstoupil tajně v roce 1979 ovlivněn dvěma slovenskými
jezuity – P. Antonem Lapšanským a P. Jozefem Porubčanem. Po studiích
na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích přijal 29. června
1985 v Olomouci kněžské svěcení z rukou tehdejšího biskupa –
apoštolského administrátora olomouckého Mons. Josefa Vrany. Jeho prvním kněžským působištěm byl Přerov, kam nastoupil jako kaplan 1.
července 1985. Po třech letech byl poslán jako administrátor do farnosti
Lidečko, kde působil až do 31. srpna 1992. Byl povolán pomáhat ve vedení
noviců v nově založeném jezuitském noviciátě v Kolíně. V letech 1994 až
1995 působil v české redakci Vatikánského rozhlasu. Absolvoval třetí
probaci v Polsku a 31. července 1996 složil v Praze slavné sliby. V tomtéž
roce se stal magistrem českých noviců v Kolíně a od roku 2002
česko-slovenského noviciátu v Ružomberku. V roce 2004 byl poslán do
hlavního města, kde působil až do roku 2016 jako rektor kostela sv. Ignáce
v Praze a superior tamější jezuitské komunity. Poslední dva roky (2016–
2018) byl rektorem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně a také zde byl
představeným jezuitské komunity.
KNĚŽÍ DNES PŮSOBÍCÍ NA SVATÉM HOSTÝNĚ
P. Josef Čunek, SJ (1955), superior, duchovní správce a rektor baziliky
P. MVDr. Mgr. Richard Greisiger, SJ (1961), kaplan
P. Mgr. et Mgr. Petr Havlíček, SJ (1972), kaplan
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), kaplan
P. Ing. Václav Ježík, SJ (1948), výpomocný duchovní
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), výpomocný duchovní
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NOVÝ SVATOHOSTÝNSKÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE
Rozhovor s novým svatohostýnským duchovním správcem P. Josefem
Čunkem
Kdy jste se dozvěděl, že půjdete na Svatý Hostýn?
Známá jezuitská poslušnost není zbavení se rozumu a zodpovědnosti, ale
ochota jít kamkoliv a kdykoliv jsem poslán. Poslání, „misio“ je rozhodnutí,
které učiní představený po rozhovoru s tím, koho chce poslat. Se mnou ty
rozhovory byly od jara; písemně bylo dáno v červnu.
Svatý Hostýn dobře znáte. Často zde vedete duchovní cvičení. S čím tedy
přicházíte na naše poutní místo?
Hostýn my Zlíňáci známe od dětství, ale nepůsobil jsem zde kromě oněch
„návštěv“, tedy duchovních cvičení. Přicházím jako všichni jezuité na přání
olomouckých arcibiskupů, aby zde jezuité (již od konce 19. století)
působili. Chci navázat na službu svých předchůdců, poznat priority
arcibiskupa a spolupracovat se všemi, kdo mají toto vzácné poutní místo
rádi a mají o něj starost. Již za svého působení v Kolíně jsem provázel
jednoho zlatníka, který nechal vyrazit stříbrné medailky Panny Marie
Hostýnské.
Jste v pořadí pátým duchovním správcem na Svatém Hostýně v nové
porevoluční době. Co nového mohou poutníci od vás očekávat? Chystáte
nějaké změny? Tedy i duchovní správa zůstane nezměněná?
Personální změny činí představení. Poutníci se tedy mohou setkat se
dvěma novými jezuity: již od jara zde působí pater Havlíček, nyní ještě
nový rektor. Snad tedy bude více prostoru pro svátost smíření a duchovní
vedení.
A co spolupráce s Maticí svatohostýnskou?
Ta je snad samozřejmostí každého rektora baziliky.
A co vy očekáváte od poutníků?
Touhu po živém vztahu s Kristem, nebo jinak řečeno radost z Boha zářícího
v Panně Marii, či aspoň hledání světla pro duši. Poutní místa jsou právě
jeho zdrojem. A též, abychom všichni křesťané, ale i turisté, obnovovali
úctu k posvátnému prostoru.
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MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ MÁ NOVÉHO PŘEDSEDU
Na schůzi výboru Matice svatohostýnské, která se konala 10. srpna 2018
na Svatém Hostýně, byl zvolen novým předsedou jejího výboru MUDr.
Mořic Jurečka (1965) z Příboru. Nastoupil na místo dlouholetého předsedy
Matice svatohostýnské Mgr. Lubomíra Vývody, který na funkci rezignoval
6. června 2018.
Nového předsedu výboru Matice svatohostýnské jsme požádali o
rozhovor.
Proč ta náhlá změna ve vedení Matice svatohostýnské?
Výbor Matice svatohostýnské přijal v červnu 2018 dopis s rezignací
bývalého pana předsedy Mgr. Lubomíra Vývody z osobních důvodů. Po
dvou měsících usilovných jednání a diskuzí v srpnu 2018 zvolil výbor
většinou přítomných členů nového předsedu.
Ve výboru Matice svatohostýnské patříte k služebně nejmladším členům.
Pracujete v něm něco přes rok. Nebojíte se nové funkce?
Výbor od začátku svého zvolení pracuje jako kolektiv, jako společenství
vzácných lidí dobré vůle s bohatými životními zkušenostmi a znalostmi ze
svých profesních oborů, kteří chtějí nezištně sloužit Pánu Bohu, Panně
Marie a svým bližním. Objektivní pohled na řešení záležitostí Matice
svatohostýnské, profilování jednotlivých členů k určitým úkolům a
společná diskuze mi dodává odvahu, samozřejmě s Boží pomocí a pod
ochranou Panny Marie.
Jste v pořadí desátým předsedou obnovené Matice svatohostýnské po
roce 1990. Jaké změny mohou poutníci očekávat? Jaké jsou v současné
době hlavní priority Matice svatohostýnské?
Pokračujeme v naplňování priorit rozvoje Svatého Hostýna předchozích
výborů i stávajícího výboru, např. realizace dopravní obslužnosti a
rekonstrukce některých objektů, řešení budoucího provozu větrné
elektrárny a posilování vodních zdrojů aj. Naší další prioritou (a mou
srdeční záležitostí) je pokusit se realizovat herní a relaxační areál pro
rodiny s dětmi a pro naši mládež, paralelně nacházet cesty a způsoby, jak
současnému i budoucímu křesťanskému mládí aktuálně přibližovat naše
moravské mariánské poutní místo. Chci se stále učit naslouchat jak
poutníkům, tak turistům.
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Je obdivuhodné, že zastáváte tři významné funkce v Matici
svatohostýnské, jste předsedou, zapisovatelem a také členem redakční
rady Listů svatohostýnských. Myslíte, že zvládnete všechny úkoly, které z
těchto funkcí vyplývají, nebo některou z nich přenecháte jiným členům
výboru?
Funkce zapisovatele, člena redakční rady a předsedy má obrovskou
výhodu, že do všeho vidíte a máte možnost se se vším včas seznámit.
Funkce zapisovatele časem určitě přejde do rukou jiného povolaného
člena výboru. Předseda výboru by měl být členem redakční rady Listů
svatohostýnských, tak tomu bylo i v minulém období. Samozřejmě bez
Božího požehnání, marné lidské namáhání, a proto důvěřuji v Boží pomoc,
ochranu Matky Boží a v modlitby členů Matice svatohostýnské a poutníků.
Zdroj: Svatohostýnské listy, připravila Zuzana Zavičáková
HISTORIE BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci,
když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené
děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst italského
města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů
především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle
červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat
„křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden
z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do
rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské
basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před
Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a
zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich
Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova do války
proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou
nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho
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po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první
a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo
z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým
způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za
pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově
postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především
pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci
rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní
kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb
pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku
politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení
v zemi tak dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky
ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas. A tak
od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
Betlémské světlo 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským světlem.
K této příležitosti se neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v Linci, kde
celá novodobá tradice začala (sídlí zde ORF Horní Rakousko). Českou
výpravu proto letos povedou skauti z Českých Budějovic a z Plzně.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince
2018 v linecké katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie
(Mariendom). Odtud přivezou skauti BS do ČR vlakem Os 3806 Donau
Moldau (odjezd Linz 17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po
České republice v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní
přivítání Betlémského světla ve třech katedrálách: v Brně na Petrově
v 9 hodin, v Praze u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava
v 10 hodin.
Již je v provozu zbrusu nová aplikace na přidávání a vyhledávání místních
akcí. Všem organizátorům doporučujeme prostudovat přehledný návod.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu před Vánocemi
získat příležitostné razítko Betlémského světla
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Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír potřebuje rozmanitost –
společně pro tolerantní společnost“ a odkazuje na klíčovou myšlenku
zakladatele skautingu lorda Roberta Baden-Powella. Betlémské světlo
v tomto může pomoci jako jeden ze symbolů míru a porozumění mezi
národy.
Betlémské Světlo ve farnosti Loučka si můžete domů donést z pásma
Živého Betléma 24. 12. 2018 v 10:00h z parku Lesů a Statků Tomáše Bati.
V Kunovicích si jej můžete vyzvednout u paní Ivany Skýpalové a Zdenky
Černochové během Štědrého dne.
Zdenka Černochová st.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Už jste slyšeli o Ježíškových vnoučatech? Pokud si občas zapnete některou
ze stanic Českého Rozhlasu nebo sledujete Českou televizi, možná se
k Vám již dostaly informace o této úžasné aktivitě, kterou nastartoval
Český Rozhlas a díky které jsou plněna tisíce vánočních přání opuštěných
seniorů a zdravotně a mentálně hendikepovaných lidí, kteří bydlí v různých
zařízeních. Avšak pro ty z vás, kteří o tom nic neví, tady je malé seznámení.
Ježíškova vnoučata je projekt, který funguje od roku 2016. Založila jej
novinářka Olga Štrejbarová, která při své práci zjistila, že až třetina seniorů
v domovech pro seniory a podobných zařízeních jsou zcela opuštění, nikdo
je nenavštěvuje, nemají rodinu nebo se k nim rodina nehlásí. Tito senioři
vlastně k Vánocům nedostanou žádné dárky. Rozhodla se založit
facebookovou stránku Ježískova vnoučata, jejímž prostřednictvím začala
s řadou dalších dobrovolníků plnit vánoční přání těchto seniorů, a již v roce
2016 se jim podařilo splnit 600 přání.
V roce 2017 se projektu chopil Český Rozhlas, který oslovil stovky zařízení
pro seniory a postižené, kteří sepsali přání svých klientů a umístili je na
internetové stránky. Bylo splněno neuvěřitelných 14 000 přání a vybráno
dalších 2,5 milionu korun na dražší dárky (např. mechanické elektrické
vozíky, dražší vybavení pro domovy apod.). Do projektu ze zapojila i řada
známých osobností, kteří většinou osobně své dary předávali, např. Karel
Gott, Lucie Bílá, Tomáš Klus, Václav Neckář atd.
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Přichází Vánoce a v tomto období se klade velký důraz na rodinu,
setkávání, sdílení. Umíme si vůbec představit, že nemáme nikoho, kdo by
nás navštívil, že jsme úplně sami, že nedostaneme ani jeden dáreček?
Myslím, že většina lidí, kteří jsou ještě v produktivním věku, mají děti nebo
partnera, si to nedokáží představit. Přitom je to bohužel velmi běžný jev
zvláště u starých lidí (nejen) v domovech pro seniory. Takže mě napadá,
pokud máme dostatek nebo dokonce nadbytek, proč se nepodělit
druhými? Moc nás to stát nebude, jen trochu peněz a trochu času. Navíc
navštěvovat nemocné je jeden ze skutků milosrdenství. Nebo to můžeme
udělat i ze sobeckého důvodu, že nám takovéto obdarování udělá
samotným velkou radost a dobrý pocit. Po zjištění všech potřebných
informací jsem se v loňském roce i letos rozhodla do projektu zapojit a
totéž doporučuji i Vám, je to skutečně jednoduché. Stačí navštívit
internetovou adresu www.jeziskovavnoucata.cz vybrat si, zda chcete
darovat dárek, splnit přání nebo darovat 100 Kč. Takže buď se rozhodnete
koupit konkrétní dar či splnit konkrétní přání pro jednoho konkrétního
člověka. A nebo pokud vážně nemáte čas, ale pořád chcete nějak přispět,
můžete darovat částku 100 Kč, budete přesměrováni na Slevomat, kde se
peněžní dary shromažďují a za ně se kupují dražší dary. Vím, že už nezbývá
moc času do Vánoc, ale Ježíškova vnoučata plní přání i po Vánocích.
Půjdete do toho? 
Přeji všem krásné Vánoce!
Vlaďka Kozáková
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☼ ☼ ☼ AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼
ZIMA 2018
! ! ! MŠE SVATÉ V LOUČCE BUDOU OD 24. 12. 2018,
PŮLNOČNÍ MŠE VE 22:00 ! ! !
Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce:
Sv. zpověď: Kunovice
18.12.
16:00-17:00+po mši sv.
Kunovice
19.12.
16:00-17:00+po mši sv.
Mše svaté:
23.12. 4. Neděle adventní
24.12. Půlnoční
25.12. 1. Svátek vánoční
26.12. 2. Svátek vánoční
30.12. Svaté Rodiny
31.12. Silvestr
01.01. Nový rok

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

v Kunovicích
v Loučce
v Loučce
v Loučce
v Loučce
v Loučce
v Loučce

                            
jednota Kunovice srdečně všechny zve na

ADVENTNÍ KONCERT
V neděli 16. prosince 2018 ve 14.00 hodin v kapli
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Kunovicích
Účinkují:
 žáci z hudební školy v Kroměříži
 děti z hudebního kurzu pod vedením Mgr. Miloslava Bubeníčka
 děti z hudebního kurzu pod vedením Mgr. Marie Hlavicové
 MgA. Tereza Válková a MgA. Pavla Radostová
 Schola Dobrého pastýře pod vedením Zuzany Zavičákové
Těší se na Vás účinkující a pořadatelé!
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RYBOVA MŠE A LUDMILA PETERKOVÁ - Czech Ensemble Baroque
Středa 19.12.2018 19:00 - velký sál KZ
Vstupné 200 Kč, 150 Kč (děti, studenti, senioři, ZTP, ZTP/P), 100 Kč (ZUŠ).
Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby v originální podobě s původním
staročeským textem. Mozartův klarinetový koncert A dur v podání první
dámy českého klarinetu Ludmily Peterkové.
                            

                            
Zpívání koled pacientům nemocnice ve Valašském Meziříčí
Kdo má zájem se účastnit zpívání pacientům v nemocnici ve Valašském
Meziříčí, ať se nahlásí Vladimíře Kozákové. Do nemocnice půjdeme v
pondělí 17. prosince, sraz v 16:30 na chirurgické ambulanci.
Zváni jsou všichni - ženy i muži, všechny věkové kategorie. Kvalita zpěvu
není podmínkou  ! Těšíme se na Vás!
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INFORMACE Z FARNOSTI KELČ
Vánoční koncerty v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
 Štěpánský koncert Scholy Kelč – 27. 12. 2018 v 15:00, vstupné
dobrovolné
 Koncert Městské dechové hudby Nový Jičín – 29. 12. v 17:00,
vstupné dobrovolné
Plesy
 Skautský ples – 2. 2. 2019
 Farní ples – 9. 2 2019
                            
ZŠ Salvátor pořádá v neděli 16. 12. 2018 ve 14:30 na náměstí ve
Valašském Meziříčí Živý Betlém. Jste srdečně zváni!
                            
Cimbálová muzika Polajka ve spolupráci s Kulturním zařízením města
Valašské Meziříčí zve na
VALAŠSKÉ KOLEDOVÁNÍ Cimbálové muziky Polajka a jejích hostů
29. 12. 2018 v 16:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí, vstupné dobrovolné.
Záštitu nad koncertem převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
… … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … …
Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře – prosinec 2018/4. číslo (Ovečky_2018_4)
Vydává: Římskokatolická farnost Loučka u Valašského Meziříčí
Redakce Oveček ponechává texty v původní podobě, avšak vyhrazuje si právo na jejich gramatickou
a stylistickou úpravu. Fotografie nezveřejňujeme. Máte-li zájem o pravidelné zasílání Zpravodaje
oveček Dobrého Pastýře emailem, pište na naši emailovou adresu.
Redakce: Mgr. Vladimíra Kozáková, Bc. et Mgr. Zdenka Černochová, Mgr. et Mgr. Karolína Kutálková
Korektura: Mgr. Vladimíra Kozáková, Mgr. et Mgr. Karolína Kutálková
Tisk: Obecní úřad Loučka

Příspěvky vytvořili a poskytli: o. Jan Rimbala, Iva Skýpalová, Zdenka Černochová st., Zuzana
Zavičáková, Vladimíra Kozáková, Anna Hrušková, Božena Opálková, Karolína Kutálková
www.loucka.farnost.cz
♥ ♥ ♥ farnostloucka@seznam.cz ♥ ♥ ♥

~ 24 ~

