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občasník farnosti Loučka

SLOVO OTCE JANA
Milí farníci,
pomalu se nám blíží čas dovolených a oddechu, čas, kdy můžeme vypnout
na delší dobu a být víc se svou rodinou, přáteli – a se sebou samým…
Někdo z Vás mi nedávno připomněl, že jsem tady na Moravě již desátý rok.
To tedy letí, co? Myslím, že celý život tak rychle uplyne, až z toho mrazí.
Proto by bylo moc dobré si na té dovolené promyslet, co změnit,
co vylepšit, co vypustit, abychom ten krátký čas využili a zúročili
co nejlépe. Přeju Vám krásné léto, hodně pěkných chvil se svou rodinou
a přáteli - ať každý den stojí za to…
o. Jan
ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE
Milí farníci,
přehoupli jsme se do druhé poloviny roku a nastává čas dovolených
a prázdnin. Můžete si přibalit číslo oveček s sebou do kufru a zavzpomínat
na uplynulý půlrok. Nebo si můžete vybrat některou z akcí, které budou
v průběhu prázdnin v okolí. Anebo se prostě jen na chvíli zastavte, udělejte
si
pohodu,
sedněte
si
a
začtěte
se.
Zajímavá
a inspirativní jsou témata v ovečkách, která se v posledních číslech
objevují. Tentokrát jsme zvolili téma „Noc kostelů“. Mládež děkanátu
informuje o Arcidiecézním setkání mládeže v Přerově. Sbor svatého
Huberta zpíval v Hranicích a některé farnice tančily na kácení máje

v Radkově Lhotě pro klienty z domova pro seniory. To a mnohem víc
na dalších stránkách. Přejeme pohodové, krásné, požehnané léto
a příjemné čtení oveček.
Redakce Zpravodaje oveček Dobrého Pastýře
PASTÝŘSKÝ LIST K PROBLÉMU SEXUÁLNÍHO ZNEUŽÍVÁNÍ
Drazí bratři a sestry, v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví
o bolestném tématu sexuálního zneužívání a církev i její služebníci jsou
stavěni do divného světla. Snad mně někteří můžete zazlívat, že reaguji
pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a nejsme
odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou,
ale její rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli
studijní den vedený odborníky dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kněze,
připravujeme pěší kající pouť kněží. Pro pastorační pracovníky jsme
připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme mnoho zaměstnanců
v různých institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity a budeme
pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde
o prostředí bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití
nevíme. Papež František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit.
Česká biskupská konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na
pomoc obětem zneužívání jako svou organizační jednotku. Kontaktní
místo je určeno pro osoby, které tvrdí, že byly zneužity jako nezletilé nebo
jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé nemocní, fyzicky
či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo
dočasně omezeným chápáním, rozhodováním nebo schopností se bránit.
Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní,
sociální, terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního
právního poradenství. Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení
za účelem zahájení církevního procesu proti agresorovi. To je třeba ohlásit
generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní komise k prověření
případu. S ním osobně se oběť setkat nemusí. Každé sexuální zneužití
je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv.
Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk zasvěcený
Bohu, je to tím bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje
její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká zranění se neuzdravují snadno
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a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné jim
poskytnout. Proto prosím ty, kterých se to týká, ať mají odvahu se ozvat.
Skrze Kontaktní centrum církev nabízí pomocnou ruku. Proti pachatelům
je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ
nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních
směrnic. Zároveň jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo dělají
pokání. Odpuštění hříchu však neznamená prominutí trestu, který má být
přijímán jako spasitelné pokání. Církev je svatá, ale ne dokonalá.
Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní Duch Svatý, je svatá svátostmi,
ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě hříšní lidé. Konečně
hříšníci jsme všichni. Katolická církev není sektou čistých lidí. I když jsme
vykoupeni, všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím
nepočítáme, jsme překvapeni zlem a selháním jak vlastním, tak druhých.
K posvěcení církve může ovšem přispět každý z nás svým pokáním
i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v našich
silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli. ACO 2019/05 Příloha č. 1
strana 2 Co můžeme udělat ve vztahu k dětem? Jak v rodinách,
tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry
a bezpečí, aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně.
Všímat si změn v jejich chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit.
Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale povzbuzují, aby neměly strach
mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat je k slepé
poslušnosti, ale k hledání dobra, protože útočník může slepé poslušnosti
dítěte zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho tajemství.
Zajímat se o to, kde a jak tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako
ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k sousedovi. Modlit se za děti,
za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala zdravé sebeúctě
i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami se podle
toho chovat vůči dětem a ostatním. V současné době je mnoho různých
projevů násilí, s kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim
postupně vysvětlit, co si k nim nesmí nikdo dovolit. Když začnou užívat
chytré mobily a internet, který má také své nástrahy, je třeba jim věnovat
zvláštní péči, účinně varovat před pornografií a bavit se s nimi
o neznámých lidech, s nimiž si začali dopisovat, vyměňovat zprávy
a obrázky nebo hrát počítačové hry i pro více hráčů. Samotáři hledají
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kamarády a může se ozvat nebezpečný deviant, který vystupuje jako
vrstevník, ale cíleně hledá své budoucí oběti. Někteří pak používají
pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude
ve farnostech zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro
rodiče o mediální výchově dětí. Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín
hříchů, přestože je většina nevinná? Vytvářet s nimi živou a otevřenou
farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani nepodezřívat,
nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. Dávat zpětnou vazbu, případně
i kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí
a široké rodiny. Nepodporovat důvěrnosti a citové projevy, ale budovat
přátelské a radostné společenství. Jestliže máme podezření na něco
nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné modlitbě s knězem
promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže
a vidíme problém jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva
svědky a pokud to nepomůže, jít za představeným. Nezapomeňme při
tom, že velká většina kněží je i při svých lidských slabostech skvělá.
Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází ve
vlastních rodinách od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců.
Při tom je většina rodičů také skvělá. Viníci nejsou většinou lidé úchylní,
nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní kázně a pravdivé otevřenosti
před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a ochranu,
je třeba uzdravit společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu
svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači
požitků a příjemností, ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá
dobro druhých. Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům
a vedoucím programů pro děti za jejich obětavou službu a prosím, aby se
nedali odradit špatnými příklady. Děkuji všem, kteří nejsou lhostejní nebo
jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými kajícími skutky,
do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak
osobním úsilím o pozvednutí své vlastní morální úrovně
i morální úrovně celé společnosti. Ve spojení modlitby zůstává a všem ze
srdce žehná
+ arcibiskup Jan
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OHLÉDNUTÍ ZA ARCIDIECÉZNÍM SETKÁNÍM MLÁDEŽE V PŘEROVĚ
V sobotu 13. 4. 2019 proběhlo v Přerově setkání mladých z celé naší
arcidiecéze. Hlavní program se konal ve sportovní hale, která byla plná
mladých lidí. Na úvod moderátoři přivítali jak mladé, bez kterých by toto
setkání postrádalo význam, tak i ostatní dobrovolníky a v neposlední řadě
kněze, biskupy a otce arcibiskupa Jana Graubnera. Celý program se skládal
z moderátorských vstupů, povídání, mše svaté a odpoledne proběhly
workshopy/přednášky. Každý si vybral workshop, který se mu líbil a na ten
se potom vydal. Na výběr byly například tyto: Jak žít manželský vztah
(manželé Lokajovi); Svědectví obrácené prostitutky (Gabriela Nová);
Křesťanské hodnoty a jak si je uchovat dnes? (P. Petr Káňa); Jaké to je
strávit rok v Keni nebo Bulharsku? (Salesiánské misijní dobrovolnictví);
Komunita Cenacolo;… a další.
Prožili jsme opravdu požehnaný čas ve společenství starých přátel a
poznali jsme i několik nových. Na setkáních mládeže (ať už celostátních,
světových nebo diecézních) máte možnost uvědomit si, že lidí, kteří s vámi
jsou na jedné vlně, je mnoho. To je pro křesťana velmi důležitá věc,
uvědomit si, že není sám. Tímto bych tedy chtěla setkání mládeže
doporučit i vám. Vím, že ve farnosti mladých moc nemáme, ale možná se
spíš potřebují chytit. K tomu by jim právě tato setkání mohla pomoct.
Tak se nebojte, zvěte další a hlavně s nimi příště dojeďte! 
Za animátory Děkanátu Valašské Meziříčí
Alena Kundrátová
FARNÍ DEN
V neděli 16. června se uskutečnil již 12. Farní den. Při koncertu naše schola
zpívala pásmo písniček ke svatým, které se při mších málo zpívají a byly
provázeny i mluveným slovem. Zároveň se promítaly fotky z prací na
kostele a také fotky z výroby našich nových lavic. Venku nám počasí přálo,
svítilo slunce a přitom nebylo horko. A tak se i posezení s grilováním všech
možných dobrot, věnovaných darem, vydařilo. Kromě ozvláštnění fotkami
byla také navíc možnost si zahrát i kulečník.
Tímto děkujeme všem, kteří jakkoliv i čímkoliv přispěli a přišli podpořit
setkání farní rodiny. Těšíme se na další rok.
Zuzana Zavičáková
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SBOR SVATÉHO HUBERTA ZPÍVAL ABSOLVENTŮM STŘEDNÍ LESNICKÉ
ŠKOLY V HRANICÍCH
Dne 31. 5. 2019 se konalo slavnostní vyřazení žáků Střední lesnické školy
v Hranicích, kteří ukončili své studium maturitní zkouškou. Při této
příležitosti vedení školy uspořádalo pro tyto absolventy, pedagogický sbor
a pracovníky školy Hubertskou mši svatou. Konala se ve farním kostele
Stětí sv. Jana Křtitele za doprovodu trubačů z řad studentů z lesnické školy,
pod taktovkou Jany Kozubíkové a Sboru sv. Huberta. Mše svatá byla pro
mnohé velkým duchovním i kulturním zážitkem.
I. Skýpalová
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NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO SENIORY V RADKOVÉ LHOTĚ
proběhla v rámci dne oslavy Kácení máje 30. května 2019. Do domova
pro seniory přijely ženy ze Sboru svatého Huberta a další dobrovolnice,
které zde předvedly taneční vystoupení s názvem „Děti Ráje“. Tančilo
celkem 10 žen pod vedením sbormistryně Mgr. Karolíny Kutálkové z Kelče.
Celkem ženy zatančily dvě vystoupení na písně Sladké mámení a Děti ráje.
Ke každému vystoupení ladil i stejnokroj všech tanečnic
ve stylu mažoretek. Svým vystoupením jsme seniory pobavily,
ale i překvapily, neboť už nám není dvacet let, ani třicet let. Pohybujeme
se v průměru padesáti let a výše a v menší sestavě. Vystupovala i jedna
prababička. Nálada byla výborná, usměvavá, všechny jsme si taneční
vystoupení užily a senioři nás odměnili velkým potleskem. Byly jsme rády,
že jsme rozdávaly radost a dobrou náladu všem přítomným bez rozdílu
věku. Kácení máje proběhlo na závěr všech kulturních vystoupení
za přítomnosti masek, dohledu policie i pana ředitele z Domova
pro seniory v Radkové Lhotě.
Všichni klienti se s námi loučili: „Tak za rok se na Vás zase těšíme!“
Zdenka Černochová
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JARNÍ KONCERTY S CZECH ENSEMBLE BAROQUE
V měsíci dubnu a květnu jsme měli možnost si vyslechnout dva koncerty.
První ve Štípském kostele Narození Panny Marie a to: Velikonoční
oratorium od J. S. Bacha. Druhý v koncertním sále holešovského zámku
od Františka Xavera Richtera Gala, z cyklu Bacha na Mozarta!.
Byly pod taktovkou dirigenta Romana Válka a sbormistryně
Terezy Válkové. Na koncerty jel vždy autobus s cca 30 účastníky,
sponzorem dopravy byli manželé Válkovi. Za jejich pozvání na koncerty jim
patří srdečný dík. Zážitky z těchto koncertů byly krásné, hudbu vždy
umocňovalo hezké prostředí kostela a zámku. Ve Štípě na nás čekal
P. František Sedláček, který nás ještě provedl starým a novým kostelem.
Seznámil nás s historií obou kostelů.
I. Skýpalová
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Převzato z týdeníku Respekt, 12. 5. 2019
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CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
„PLNÍME PŘÁNÍ SENIORŮM“
Dům pokojného stáří ve Valašské Bystřici se zapojil do projektu
"Plníme přání seniorům", který organizuje společnost Sodexo. Účastnit
se tohoto projektu může jakýkoli Klub seniorů nebo jakékoliv zařízení nebo
organizace sdružující seniory. Ti si poté zvolí přání, které by chtěli pro své
klienty vyplnit.
Náš Domov se rozhodl, že by rád uspořádal pravou valašskou zabijačku.
„Chceme s klienty našeho Domova pokojného stáří uspořádat pravou
valašskou zabíjačku. Zážitek, který pro ně v mládí byl samozřejmostí a dnes
díky zdravotnímu stavu nedosažitelný sen. Začneme výrobou
zabíjačkových dobrot – tlačenka, jitrnice, jelita, prdelačka. U toho
zavzpomínáme na dřívější tradice i recepty. Na ochutnávku pozveme
sousedy z naší vesnice. Chybět nebude ani valašská muzika, čepované pivo
a frgály,“ řekla k tomuto projektu sociální pracovnice domova Jitka
Bajzová.
Finanční náklady na realizaci této akce jsou 30.000 Kč. Společnost Sodexo
se zavázala, že zdvojnásobí každý finanční příspěvek do této sbírky.
Přispějete-li tak například částkou 100 Kč, Sodexo přidá také částku 100
Kč. Přispívat lze až do 15. 7. 2019 nebo do naplnění požadované částky.
Svůj příspěvek můžete vložit na webových stránkách projektu
"Plníme přání seniorům", kde se také dozvíte průběžný stav vybrané
částky.
Více na www.valmez.charita.cz

~ 10 ~

TÉMA OVEČEK

NOC KOSTELŮ V LOUČCE
Jako jedna z organizátorů Noci kostelů v Loučce, nechám hodnocení
a připomínky na ostatních.
Mne na celé akci zaujala tato věc. Literární díla dětí byla hezky napsána,
ale popisovala i o tom, jak v kostele straší.
Kostel je místo klidu a míru. Místo, kde bychom měli pocítit, že nás
má někdo hodně rád. Kde na nás čeká přítel, kterému můžeme vše říct.
Kterému nevadí, že nemáme peníze či super mobil. Nevidí ani naše křivé
či tlusté nohy, naše kila navíc. Ani to že nemáme ve škole samé jedničky
a v zaměstnání pracujeme na nízkých pozicích. Dívá se na naše srdce
láskyplným pohledem a odpouští vše nedobré. Povzbuzuje nás k novým
začátkům a těší ho, že přicházíme zas a znova. Nemusíme mu dávat žádné
dárky. Stačí mu jen náš čas a ochota naslouchat. Dá nám povzbuzení,
energii i sílu kráčet po cestách života s úsměvem, beze strachu
z budoucnosti.
Ano vyžaduje ještě dodržování určitých zásad. Ale jen deseti a nemění
je každý rok, takže se je stačí v mládí naučit. Platí už řadu století
a je prospěšné je dodržovat. To už nám ukázali mnozí svatí. A také hudební
skladatelé těch nádherných písní, které u nás při této akci zazněly.
Tak jsem se sama zamyslela, jak svým životem o výše napsaném vydávám
svědectví já. Dnešním dětem nestačí poručit: „Choď do kostela“. Jdou,
až pochopí, že to má pro ně opravdu význam. Pomáhejme si, prosím,
modlitbou, slovem i příkladem přivádět své blízké do kostela nejen
na Noc kostelů.
Růženka z Loučky

Pár dnů před pátkem 24. května jsme se domlouvaly – půjdeme se podívat
a za hodinu nebo dvě jsme doma. Vše dopadlo jinak,
protože na Noc kostelů takovou, jaká byla letos v Loučce, bylo nutné si
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udělat čas, přijít raději o něco dřív před zahájením v 16 hodin
a ve 21 hodin při ukončení se ani nechtělo odcházet. Kdykoliv si tento den
připomenu, vybaví se mi samé hezké zážitky.
Když jsme vstoupili do kostela, mohli jsme shlédnout mnoho uměleckých
dílek našich školáků, které byly umístěny po stranách kostela. Množství
bylo nespočítatelné. Vše bylo pečlivě umístěné a přehledné. I ornáty pod
oratoří. O vše se postarali ochotní farníci. Dalo to určitě hodně práce.
Pečlivý duch Terezky Válkové byl vidět všude. Přecházely nám oči.
Však je máme k vidění a nešetřili jsme obdivem, jak šikovní jsou naši
školáci. Namalované vitráže by se daly nabídnout architektům, krásné
kresby kostelů a keramika, jako od umělců. A jak pěkné myšlenky vyjádřili
autoři ve svých pojednáních o kostelích. Velkým obdivem je, že učitelé se
nevšedního nápadu tak zhostili a dotáhli do pěkného konce.
Naše schola si připravila moc pěkné pásmo s tématy ze Starého zákona.
Líbili se nám všichni, jak hráli na nástroje a zpívali. Když začal koncert
Czech Baroque, zaplnil se i prostor kostela. Zpívající andělé,
jak se zpěvačky s obdivuhodným hlasem oslovovaly, sklízely za své výkony
velký potlesk. Bylo postaráno také o děti. Jejich starší kamarádi jim
připravili různé soutěže, hry i občerstvení na farní zahradě. A my dospělí
jsme se přesunuli z kostela do farní stodoly. Zde mnozí z nás poprvé
ochutnali mešní víno. Komentář pana Romana Válka k vínům by se
vyrovnal přednášce na konferenci vinařů. Z této pěkné pohody u několika
málo sedmiček vína a koláčů od místních farnic se nechtělo jít domů.
Marie Hrušková


Letošní rok jsme se poprvé v naší farnosti zapojili do celonárodní akce pod
názvem NOC KOSTELŮ. Již několik roků před tím jsem na farní radě
připomínal, že by bylo dobré se do tohoto projektu zapojit, jen chyběl
někdo, kdo si to vezme celé „na triko“. A ta dobrá duše se našla v osobě
Terezky Válkové, která ochotně a pilně připravila a koordinovala celou akci
od A po Z (samozřejmě za pomoci některých členů farní rady). Myslím,
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že se celá akce vydařila a byli jsme s jejím průběhem spokojeni. Moc jsem
byl překvapen zájmem obou škol z Loučky i Kunovic, které se do akce
aktivně zapojily. Děti přispěly svými výtvarnými a literárními výtvory,
za což jim moc děkuji. Dopoledne jsem měl přednášku pro 2 skupiny dětí,
ze nichž některé byly v kostele poprvé a mohly slyšet něco od kněze.
Moc jsem rád i z toho důvodu, že v průběhu akce za mnou přišla jedna
maminka, která by ráda pokřtila své dítě, a tak ji teď na křest připravuji.
Je to mým velkým přáním, aby se lidé nebáli přijít do kostela a brali kněze
jako někoho úplně normálního, se kterým si můžou promluvit o čemkoli
(i o víře) a tato akce k tomu, myslím, pomáhá. Ještě jednou všem
organizátorům a účastníkům akce děkuji a těším se znovu na viděnou…
o. Jan


Kterak si na míru ušít Noc kostelů
Jakožto členka farní rady v záběhu (první volební období 😊), obdržela
jsem počátkem roku významný a zodpovědný úkol: připravit pro pobavení,
obveselení či případné poučení křesťanského i nekřesťanského
obyvatelstva z širokého okolí bohulibou akci: Noc kostelů. Pravda, laťka
nebyla příliš vysoko, protože do kostela Dobrého pastýře v Loučce ještě
tento projekt mezinárodního věhlasu nikdy nezavítal. Četné reflexe z Noci
kostelů, kterou farníci navštívili v odlehlých koutech naší domoviny,
však stačily k tomu, abych řádně znervózněla. Bod jedna – sestavení
programu – pojala jsem tedy filištínsky. Vytvořila jsem seznam čítající
asi 30 různých kulturních, zábavných, rodinných, vzdělávacích,
labužnických a duchovních aktivit a předložila jsem zpět farní radě
s úmyslem zbaviti ze přehršle zodpovědnosti a přepinknout pomyslný
míček výběru konkrétních programů na povolanější a poměrů znalejší.
Jaké bylo mé překvapení, když Otec Ján se zářivým úsměvem prohlásil:
„A mně se líbí všechno!“. Inu, musela jsem operativně přehodnotit taktiku
a snažit se zúžit výběr aktivit, které momentálně připomínaly svým
množstvím spíše program na čtrnáctidenní dětský tábor, na něco
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zvládnutelného v jednom vydatném odpoledni. Redukce byla zahájena
neprodleně a nutno podotknout, že žádný přítomný farní radní nezůstal
u snadného udílení rad a názorů, ale všichni svižně a ochotně přeskočili
do fáze aktivní a rozebrali si více či méně podivné úkoly.
Pan farář obětavě slíbil shromáždit ornáty z různých světa krajů
na výstavku, a to včetně složité instalace (ornáty měly levitovat
ve vymezeném chrámovém prostoru), další členové a členky se uvolili stát
se vyslanci mezi ústavem vzdělávacím a farností (zajištění programu
pro děti a mládež ze základní školy. One man show moderoval samotný
otec Ján a děti byly nadšené!), stát se kurátory výstavy uměleckých prací
s duchovní a chrámovou tématikou (děti hned ze dvou škol vytvořily
obrázky, plastiky a vitráže vysoké umělecké úrovně a získaly tak kromě
několika cen, také obdiv stovek spoluobčanů), stát se ochránci zdraví
a bezpečnosti při výstupu odvážných do nejvyšších částí chrámu
(výstup na kostelní věž), stát se koordinátory labužnických laskomin,
na zakázku vyráběných ochotnými a zručnými cukrářkami (občerstvení
ve farní stodole), stát se baviči a rozptylovači nejmladší generace Loučanů
a sousedů (hry a soutěže nejen pro děti), stát se aktivními, hudbou
a krásnem oblažujícími interprety (koncert scholy a výstava fotografií)
a mnoho dalšího. Pro závěrečný happening v podobě degustace mešního
vína, nemohla volba padnout na nikoho povolanějšího, než mého manžela,
Romana Válka, známého to znalce a pijana vína všeho (kvalitního) druhu.
I ten se – překvapivě – s radostí uvolil chopit se významného úkolu.
A pak už jen stačilo zamýšlené plány převést z podoby papírové do podoby
3D – do podoby živoucí. Všichni beze zbytku splnili své úkoly zodpovědně,
na 120%. V různých fázích příprav se připojovali různí lidé, které jsem
nikdy předtím ani potom neviděla, ale ochotně přiložili ruku, nohu, či celé
tělo, hlasivky a mozky k dílu a výsledkem byla historicky první Noc kostelů
v Loučce, která se mohla pyšnit dvěma stovkami návštěvníků, účinkujících
a posluchačů všech věkových kategorií (a to nepočítám 160 mladých
výtvarníků ze ZŠ). Mnohohlavý dav tak vyslechl koncert scholy, krátkou
vizionářskou sondu do budoucnosti na téma „Kostel včera, dnes a zítra“
(prezentaci poněkud zkomplikovalo slunce, které zlomyslně svítilo přímo
do trasy projektoru – projekční plátno) a koncert andělského tria Czech
Ensemble Baroque, které si právě pro koncert v Loučce připravilo nové
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koncertní róby. Od 17 do 22 hodin se diváci zejména z Loučky zúčastnili
všech dalších, výše nastíněných aktivit a Noc kostelů završili (ne)vinnou
degustací mezi tematickými fotografiemi talentované umělkyně
Petry Kubínové.
A tak bych tento článeček ráda zakončila velkým poděkováním všem
známým i neznámým, kteří způsobili, že se akci podařilo realizovat,
za pomoc příslušníkům jiných farností (za cenné rady a návody v oblasti PR
managementu od paní Hlavicové z Branek, či neznámému studentovi,
který nezištně transportoval flotilu plakátů a letáků z Olomouce)
a já to celé hemžení vlastně jen tak zpovzdálí sledovala a snažila se ho moc
nekazit.
Tereza Válková


V pátek 24. května se žáci druhého stupně místní základní školy zapojili
do premiérově organizované akce v Loučce, která už od roku 2011 probíhá
v České republice pod názvem Noc kostelů. Jejím smyslem je inspirovat
i laickou veřejnost myšlenkami tisícileté křesťanské tradice a současně
přiblížit zázemí a funkci křesťanského chrámu.
Žáci rozdělení do dvou skupin vstupovali do kostela Krista Dobrého
Pastýře v Loučce těsně před pátečním polednem, přičemž pro některé
z nich to bylo jedno z prvních setkání s touto dominantou obce. V kostele
je přivítal O. Ján Rimbala, který žáky seznámil s vystavenými exponáty
naaranžovanými v interiéru chrámové lodi, jimiž byly především jednotlivé
druhy ornátů. Poskytl dětem rovněž informace k terminologii popisující
jednotlivé liturgické předměty a vybavení kněžiště. Poté žáky také provedl
velmi vhodným a zajímavým způsobem svou cestou věřícího člověka.
Žáci školy se na celkovém průběhu této akce podíleli také svými literárními
či výtvarnými příspěvky. V dostatečném předstihu před samotným
termínem konání zpracovávali podle jednotlivých ročníků své příspěvky
s popisem kostela v jejich obci nebo s úvahou či příběhem s touto
tématikou. Motiv kostela byl také inspirací pro výtvarnou činnost žáků.
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Výběr z nejpovedenějších prací byl pak v kostele prezentován
a podvečerní návštěvníci měli možnost vybrat nejzdařilejší příspěvky
v dané kategorii. Deset nejlepších prací bylo i po skončení Noci kostelů
vystaveno ve vstupu do svatostánku. Všechny děti nakonec obdržely
malou sladkost, jako poděkování za své příspěvky.
Domnívám se, že tato akce, kterou farníci z Loučky připravili pro všechny,
ať to jsou věřící či ti, kteří vidí v kostelech hlavně kulturní dědictví,
byla velmi vydařenou a zajímavou exkurzí.
Mgr. Šárka Navrátilová, ředitelka ZŠ a MŠ Loučka


Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009
možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní
hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.
V celkem 232 kostelech, kaplích a modlitebnách, které se v pátek
24. května 2019 otevřely na území olomoucké arcidiecéze při dalším
ročníku Noci kostelů, evidovali pořadatelé na osmdesát tisíc
návštěvnických vstupů, o deset tisíc více než loni.
Mnohé z objektů se přitom návštěvníkům otevřely vůbec poprvé,
jako například vojáky poničený a skauty opravený kostel ve Staré Vodě
ve vojenském prostoru Libavá nebo hradní kaple na hradě Bouzov.
Mezi devětadvaceti objekty zpřístupněnými ve městě Olomouci se objevila
například kaple ve Fakultní nemocnici nebo veřejnosti neznámá kaple
v azylovém domě Samaritán. Kaple v Arcibiskupském paláci vystavila
pro tento večer unikátní plastiku „Chlebového Krista“ a v katedrále
sv. Václava si zase bylo možné připomenout osobnost arcibiskupa Rudolfa
Jana, od jehož zvolení do čela arcidiecéze letos uplynulo dvě stě let.
V našem farním kostele Dobrého Pastýře v Loučce se dveře
při Noci kostelů letos také otevřely poprvé. Program a pohoštění připravila
farní rada pod vedením paní Terezky Válkové. Návštěvníci měli možnost si
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prohlédnout interiér kostela, historické ornáty, varhany. Vystoupit
až do věže, kde se nacházejí zvony, které krásně a pravidelně vyzvánějí
a oznamují nám poledne, mši svatou atd. Také pohled z věže kostela
byl úžasný.
V časovém rozložení od 16:30 do cca 21:00 si návštěvníci mohli
vyslechnout koncert Scholy Dobrého Pastýře, Koncert při svíčkách
Andělského tria Czech Ensemble Baroque. Shlédnout prezentaci fotografii
kostela. Výstavu fotografii Petry Kubínové, které jsou ještě nyní vystaveny
na OÚ v Loučce.
Velkým překvapením byla krásná výstava a vyhodnocení soutěže žáků
ze ZŠ Loučky a ZŠ Kunovic. Představivost dětí a jejich tvořivost nás stále
překvapuje. Jejich zapálení do této soutěže byla úžasná. Patří jim za to
obdiv a také poděkování učitelskému sboru, který má na tom nemalý
podíl. Jednou z vítězek se stala Simonka Pániková z Kunovic,
která namalovala kostel úhlem, což je velmi náročné v tomto stylu zachytit
stíny, detaily, tvary atd.
Zakončení programu Noci kostelů bylo ve farní stodole, kde probíhala
degustace mešních vín. Pan Roman Válek nám představil 12 druhů vín,
o každém vzorku nám řekl původ, vysvětlil výraznost chuti a barvy.
Noc kostelů v loučském kostele byla zajímavá, počasí k tomu to setkání
přálo. Sešli se zde lidé, kteří do kostela chodí pravidelně, ale i ti,
kteří kolem něj jenom procházejí. Pro mnohé z nich to byl velký zážitek.
Všem, kdo se podílel, na přípravě a průběhu této akce patří dík.
I. Skýpalová

~ 17 ~

☼ ☼ ☼ AKTUÁLNÍ INFORMACE ☼ ☼ ☼
Kalendář akcí ve farnosti
27. 7. Mše sv. u kapličky sv. Anny v Kunovicích
1. 9. Žehnání aktovek
7. 9. Pěší pouť do Štípy
POUTNÍ KALENDÁŘ SVATÝ HOSTÝN
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POZVÁNÍ NA KONCERT
DO HOLEŠOVA
PLACHETKA KRÁLEM SAULEM V HOLEŠOVĚ
– KULTURNÍ UDÁLOST SEZÓNY V REGIONU
29. července 2019 na nádvoří zámku Holešov mohou diváci shlédnout
poloscénické provedení vrcholného Händelova oratoria Saul s Adamem
Plachetkou, sólistou Metropolitní opery New York v hlavní roli. Stylové
nastudování dirigenta Romana Válka a jeho souboru dobových nástrojů
Czech Ensemble Baroque bylo mimořádně kladně přijato a odbornou
kritikou oceněno v brněnském Besedním domě a pražském Rudolfinu, kde
bylo dílo provedeno začátkem roku.
Na organizaci mimořádně náročného projektu se podílí dva pořadatelé,
cyklus Bacha na Mozarta! A domácí Musica Holešov.
Předprodej vstupenek bude slavnostně zahájen 13. 5. 2019 a to na
portálech
SMSticket a TicketPortal, nebo v IC Holešov.
Czech Ensemble Baroque: http://www.ebcz.eu/
FB:
https://www.facebook.com/Czech-Ensemble-Baroque152354591462108/
Kontakt:
Lucie
Kořínková,
manažerka
korinkova.lucie@gmail.com, 775 967 807

cyklu,

mail:

Ceny vstupenek: A sektor 590,- Kč, B sektor 490/390*,- Kč, C sektor
390/290*,- Kč
* Na slevu mají nárok důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP, děti do 12 ti
let a studenti po předložení průkazu ISIC

Na tento koncert pojede autobus, z Valašského Meziříčí, Kunovic,
Kelče, Všechovic… (po domluvě zastavíme kdekoliv na trase)
Jízdné je v ceně vstupenky!!!
Zájemci se mohou přihlásit u p. Ivy Skýpalové – Kunovice 164,
do 20. července 2019. Tel. 608 776 386
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Dílo Mary’s Meals je už i v České republice
V České republice byla založena pobočka charitativní organizace Mary’s
Meals (Mariino jídlo). Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v
nejchudších zemích světa jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť
to znamená zajistit jim lepší budoucnost. Iniciátorem díla Mary’s Meals,
které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí po celém světě, je Skot Magnus
MacFarlane-Barrow. Stát se podporovatelem tohoto díla může prakticky
každý, neboť náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok
představují pouhých 421 Kč.
Jak se zapojit do díla Mary’s Meals?
Podporovat toto dílo může opravdu každý, a to buď materiálně, nebo i
dobrovolnickou prací při šíření informací o této iniciativě.
Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých
421 Kč. A to především díky dobrovolníkům jak na straně dárcovských
zemí, tak i na straně obdarovaných. Pokud by se do toho díla zapojila
například celá farnost, nabízí se zde mimořádná možnost financování jídla
pro děti celé školy, kterou si může vybrat.
Sbírkový účet u Komerční banky: 4410277/0100.
Vítaní jsou také dobrovolníci, nejlepší je ozvat se buď na
email: info@marysmeals.cz nebo telefon: +420 703 685 407.
Mary’s Meals v České republice
V České republice vznikla oficiální „pobočka“ Mary’s Meals teprve
v březnu tohoto roku. 8. května se pak sešli členové a příznivci Mary’s
Meals na Svatém Hostýně, kde poutí zahájili působení tohoto hnutí u nás.
„V říjnu 2017 jsem se potkal se svojí kamarádkou Janou, která už delší
dobu hledala někoho, kdo by pomohl dílu Mary’s Meals v České republice
´na nohy´. Jana mi doporučila k přečtení knihu od Magnuse ´Bouda, která
krmí milion dětí´. Příběh Mary’s Meals se mě i moji manželky Lucy silně
dotkl, a tak jsme oslovili několik dalších přátel, a během krátké doby jsme
založili pobočku i u nás,“ uvedl Karel Nečesal, zakládající člen Mary’s
Meals Česká republika z. s.
„Naší prací v České republice je šířit dílo Mary’s Meals mezi lidmi, získávat
dobrovolníky k této práci a získávat peněžní prostředky pro děti
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strádající hladem. Tyto prostředky pak posíláme (100% vybraných peněz,
provozní náklady hradíme z jiných zdrojů) do centrály do Skotska, odkud
jsou peníze posílány přímo na místa konkrétních pomocí,“ uvedl dále Karel
Nečesal.
Již nyní zajišťují dárci z České republiky jídlo pro žáky čtyř základních škol
v africkém Malawi a řadu dalších dětí v nejchudších státech světa.
Se zakladatelem hnutí Magnusem MacFarlane-Barrowem se budete moci
setkat v rámci Katolické charismatické konference na brněnském
výstavišti (pavilon F), a to v pátek 13. července v 19.30. Vstup na tuto
přednášku je zdarma a jste srdečně zváni.
Jak to všechno začalo?
Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus
MacFarlane-Barrow, mladý muž ze Skotska. Když navštívil hladomorem
sužované Malawi v jihovýchodní Africe, poznal tam matku umírající na
AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda
zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, Edward odpověděl jednoduše: „Chtěl
bych mít co jíst, a taky bych jednou rád chodil do školy.“ Tato jeho slova
se stala základním pilířem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26
miliónu dětí ve školách v 17 nejchudších zemích světa.
Jaká je myšlenka Mary’s Meals?
Vizí Mary’s Meals je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě
svého vzdělání, a že lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit
s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Od samého
počátku je strategií Mary’s Meals podávání jídel ve školách s cílem, aby
děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.
Více informací o díle Mary’s Meals můžete získat na oficiálním
webu: marysmeals.cz.
(Zdroj: Karel Nečesal - zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s.)
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