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PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI POSTNÍ
Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do postní doby Svatého roku milosrdenství. Je to mimořádná příležitost 
k duchovnímu uzdravení a novému vykročení na svaté cestě, kterou nás chce vést Pán k 
trvalému štěstí. Moudrost počítá s posledním cílem. Nedívat se dál než na současnost je 
pošetilá krátkozrakost. Co konkrétně máme udělat k prohloubení moudrosti?

Mojžíš nás v prvním čtení vyzval, abychom se podívali do historie národa, rodiny i naší 
osobní a snažili se objevit, co pro nás Bůh velikého udělal, co nám dal. Připomeňme si, co 
všechno  dobrého  jsme  dostali  od  rodičů,  v  našich  rodinách,  zděděné  dary  a  vrozené 
schopnosti, náklonnosti, talenty, vzdělání, ale i krásu naší země a pokojné časy i poměrný 
blahobyt ve srovnání s těmi, kteří žijí v zemích bez vody, nebo ve válkách a hladu, ve 
vyhnanství  či  v  ohrožení  epidemiemi.  Jen  v  minulém  roce  bylo  na  světě  pro  víru 
zavražděno více než sedm tisíc křesťanů. Máme proč chválit Boha, děkovat mu a veřejně 
vyznávat,  že  nás nezaslouženě zahrnuje  úžasnou láskou.  Máme co měnit,  abychom se 
nemuseli před těmi, kdo dávají život za Krista, stydět.

Svatý Pavel nás ujistil,  že víra v srdci vede ke spravedlnosti,  vyznání ústy vede ke 
spáse. Po pravdě musíme přiznat, že naše víra není zatím tak silná, abychom se mohli 
považovat za spravedlivé. Když říkám víra, nemyslím jen na rozumové uznávání toho, co 
nám Církev k věření předkládá, ale na takové přijetí Božího slova, které mění naše postoje 
i skutky, aby byly ve shodě s Božím plánem. Příčinou mohou být pochybnosti, které jsou 
dnes módní, nebo naše slabost.

Evangelium nás zavedlo na poušť, která je místem zásadního rozhodnutí pro Boha, 
nebo proti němu. I Pán Ježíš tam prožíval pokušení, ale jak jsme viděli, on zvítězil. Postní 
doba vede na poušť i nás a připomíná, že jí nemůžeme projít a zůstat lhostejní. Je třeba se 
znovu rozhodnout pro Boha.

(pokračování na straně 2)

časopis farnosti Hovězí
únor 2016



FARNÍ VĚSTNÍK
(pokračovaní ze strany 1)

Říká se,  že  dnešní  doba je  nemocná  nerozhodností.  Mnozí  se  bojí  vyjádřit  svůj 
názor, aby nenarazili, nebo aby se nezdálo, že se povyšují nad ostatní, aby byli korektní a 
tolerantní.  Dokonce  i  současná  kultura  nám  předkládá  místo  hrdinů  silných  a 
sebevědomých,  ale  současně  skromných  a  jistých,  hrdiny  zmítané  nejistotou, 
pochybnostmi a smutkem. Pochybnost se převléká za pokoru. Pochybnost není pokora. 
Pochybnost je pochybnost, je to nevíra. Je nutné se jí zbavit a ne ji hýčkat.1 Apoštol nám 
řekl,  že víra vede ke spravedlnosti.  Hledáme-li  spravedlnost,  odmítněme pochybnosti  a 
najděme odvahu pevně věřit.

Druhou příčinou mohou být  naše  slabosti,  které  však můžeme ve svaté  zpovědi 
odevzdat Božímu milosrdenství a nechat se uzdravit. Někdy se trápíme hledáním toho, co 
je třeba vyznat.  Někdo dokonce říká,  že je zbytečné chodit  ke zpovědi,  když nemáme 
těžké hříchy. Opak je pravdou. Nikdo není tak zdravý, aby nepotřeboval uzdravení duše. 
Hřích spočívá v tom,  jakým způsobem člověk Bohu odpovídá.  Proto je dobře nejprve 
žasnout nad Boží štědrostí k nám, abychom si uvědomili, jak málo býváme vděční, jak 
málo se umíme radovat z Boží přízně. Pak se ptejme na to, co nás mrzí, co třeba není ani 
hříchem, ale je kořenem různých chyb. Může to být zklamání, zranění, utrpěná křivda, s 
níž  jsme  se  nevyrovnali,  zatrpklost,  která  způsobila  naše  uzavření,  nepříjemnosti  s 
druhými,  které  jsme  ani  nezavinili,  ale  kvůli  nimž  se  některým  lidem  vyhýbáme, 
nevyslyšená modlitba, kvůli níž se mračíme na Pána Boha, nesplněné přání, od něhož jsme 
se nedokázali  osvobodit,  možná jen špatné počasí  a nízký tlak nahrávají  naší  nechuti, 
uzavřenosti, skepsi a špatné náladě, kterou neumíme ovládat. Právě v těchto úzkostech, 
které nejsou samy o sobě hříchem, můžeme hledat příčiny naší nedbalosti a roztržitosti v 
modlitbě, naší netrpělivosti, škodolibosti, pomstychtivosti či nepřejícnosti a nelaskavosti, 
naší duchovní stagnace. Za neochotou přijímat Boží vnuknutí je často skrytá nedostatečná 
víra, která by naopak rostla a sílila větším spoléháním na Boha než na vlastní zkušenosti, 
větší důvěrou v jeho moc, která umí překonat naše strachy.

Někdy  se  na  duchovní  cestě  můžeme  dostat  do  slepé  uličky,  když  se  příliš 
soustředíme na spravedlnost, které není možné dosáhnout. Pak jsme zablokovaní a naše 
vztahy umírají, dokonce i rodiny se rozpadají. Připomeňme si, že spravedlnost je nejnižší 
mírou lásky, zatímco láska je plnou mírou spravedlnosti. Požadavek spravedlnosti musíme 
prakticky překračovat milující a milosrdnou náklonností k druhému. Kvůli přežití našich 
vztahů i celé společnosti může být nutné odpustit i těžká provinění proti spravedlnosti a 
opět  se  smířit.  Odpuštění,  smíření  a  milosrdenství  i  v  bezvýchodné  situaci  nabízí 
východisko a novou budoucnost, protože způsobuje něco samo o sobě nemožného, když 
promíjí, co je z hlediska spravedlnosti neprominutelné. Toto dělá Bůh při každé zpovědi a 
svým odpuštěním nám dává  možnost  odblokovat  a  uzdravit  i  naše  vztahy  k  bližním. 
Takové  prožití  svátosti  smíření,  když  bude  pravidelné,  se  stane  pravou  studnou 
duchovního  zdraví.  Začne  duchovní  uzdravování.  Přijmout  odpuštění  hříchů  znamená 
hmatatelně  se  dotýkat  milosrdenství,  znamená  to  přijmout  Ducha  Svatého,  který  je 
odpuštěním hříchů.
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FARNÍ VĚSTNÍK
Drazí  bratři  a  sestry,  upřímně  zvu  každého  z  Vás  k  nové  zkušenosti  Božího 

milosrdenství  a  přeji  Vám  nový  objev  vnitřní  svobody,  radost  z  Božího  přátelství  a 
uzdravení srdcí, která budou schopná štědrým rozdáváním milosrdné lásky uzdravovat své 
okolí. Pobyt na poušti je náročný, ale může být začátkem vítězné cesty jako u Pána Ježíše, 
který na začátku svého působení zvítězil nad pokušením ďábla na poušti a na konci svého 
působení ho přemohl na kříži a vyrval mu kořist, kterou jsme my. Dnešní nová volba Boha 
je začátkem naší cesty k velikonočnímu vítězství.

Na této cestě Vás provázím denně svou modlitbou a každého, kdo se přihlásí, budu 
provázet denní myšlenkou prostřednictvím sms na mobilu. Zároveň Vás zvu na národní 
pouť k Božímu milosrdenství do Krakova na sobotu 28. května, zvláště ty, kteří chtějí 
duchovně připravit cestu našich mladých na Světové setkání mládeže s papežem.
O vzájemnou modlitbu prosí a ze srdce žehná

arcibiskup Jan

Pro  všechny  věřící  olomoucké  arcidiecéze  je  k  právě  probíhajícímu  Roku 
milosrdenství  připravena  zvláštní  nabídka  každodenního rozesílání  myšlenek  ve  formě 
SMS zpráv po celou postní dobu. Autorem těchto myšlenek je arcibiskup Jan Graubner a 
název  služby  odpovídá  jejímu  tematickému  zaměření  –  „DAR  2016“,  postní  Doba  s 
Arcibiskupem v Roce milosrdenství 2016.

Pro  přihlášení  k  pravidelnému  odběru  myšlenek  stačí  zaslat  SMS  ve  tvaru 
DAR2016 na číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen přihlašovací SMS dle tarifu 
objednavatele)  a  zajišťuje  ji  Centrum  pro  katechezi  Arcibiskupství  olomouckého  ve 
spolupráci s T-Mobile a. s.

Beseda se uskutečnila v pátek 12. února v zasedací místnosti na faře. Po uvítání a 
vzájemném  představení  se  ujala  slova  paní  Marie  Loučková,  která  vysvětlila  vedení 
poutního  místa,  na  kterém se  podílí  dvě  organizace.  Svatý  Hostýn  nemá  farnost  a  je 
spravován  duchovní  správou,  která  pečuje  o  baziliku  a  duchovní  záležitosti  poutníků 
(bohoslužby, pobožnosti, zpovídání, další svátosti a svátostiny, duchovní cvičení apod.). 
Vedení  této  části  poutního místa   je  v současné  době pověřen P.  Jiří  Šolc,  SJ,  rektor 
baziliky Svatého Hostýna.

Dále je to MATICE  SVATOHOSTÝNSKÁ, která pečuje o materielní zabezpečení 
poutníků případně turistů:

•  stará se především o světské objekty a budovy, provozuje rozhlednu, muzeum, 
parkoviště, toalety, pečuje o úklid, zeleň a zajišťuje výrobu a prodej elektrické energie 
(větrná elektrárna) apod.
•  vytváří prostředí, aby se velké poutě konaly v důstojných podmínkách

strana 3

BESEDA S ČLENY VÝBORU MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ

POSTNÍ MYŠLENKY OD ARCIBISKUPA V SMS ZPRÁVÁCH



FARNÍ VĚSTNÍK
•  reguluje dopravní přístupnost pro pěší zdravotně postižené poutníky.
•  provozuje ubytování a stravování v poutních domech a hostinci Ovčárna
•  vydává časopis Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky, vydává 
písemnosti,  propagační materiály. Vlastní upomínkové předměty a dárky, které jsou 
k dostání jen na recepci.
•  MS nabízí své služby nejen o poutích a velkých slavnostech, ale působí na Svatém 
Hostýně celoročně.
•  zajišťuje průvodcovskou službu s výkladem (nutno objednat)

Dále promluvila paní Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy o dopravních 
možnostech  pro zájezdy a jednotlivce, stravování a ubytování, provozu parkoviště. 
Ubytování je možno použít jako dárkový poukaz. Matice zasílá také blahopřání 
jubilantům, uveřejňuje úmrtí členů /nutno zaslat z farnosti úmrtní oznámení/

Dr. Jančíková hovořila o práci s dětmi a akcích pro děti – soutěže, vydávání různých 
materiálů pro děti  a snaze získat a zapojit děti do akcí roku milosrdenství (poutní 
deníček). Upozornila na pouť schol 18.6.

Dr. Jurák hovořil o svém členství a doporučil získat co nejvíce členů Matice a 
rozvoj spolupráce s jednotlivými farnostmi.

Zástupci Matice svatohostýnské nabídli různé upomínkové předměty a obdarovali 
všechny přítomné lahví hostýnské vody
Ze stanov občanského sdružení Matice svatohostýnské:

•  členem může být každý katolický křesťan starší 15 let na základě podané přihlášky
•  členství zaniká úmrtím, vystoupením, porušením stanov
•  členský příspěvek činí 200 Kč ročně (výdělečně činní), ostatní 100 Kč
•  výhody členství – sleva na ubytování v poutních domech, možnost výjezdu vlastním 
dopravním prostředkem (povolenku zapůjčí důvěrník)
•  člen může volit a být volen do výboru Matice a kontrolní komise
•  za členy MS je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.

Setkání se členy výboru Matice svatohostýnské bylo zajímavé, přineslo pro nás řadu 
příjemných překvapení a je škoda, že nabízené besedy se zúčastnilo jen málo farníků. 
Hostí bylo víc než domácích !!! škoda.                       

             Zástupci výboru zvlášť poděkovali přítomné paní
             Ludmile Kubáňové, která u příležitosti 90ti let 
             obdrží též vyznamenání za dlouholeté členství.

Pro rozšíření spolupráce s Občanským sdružením Matice svatohostýnská je 
zapotřebí získat důvěrníka pro farnost, kterému by byly zasílány Listy svatohostýnské 
(čtvrtletník MS) a byl udržován kontakt s farností. Důvěrník by měl celoroční poukaz pro 
auto k výjezdu na Svatý Hostýn, který může půjčovat ostatním členům !!!

Propagační materiály jsou k dispozici v liště pro časopisy v kostele, přihlášky jsou 
k dispozici v sakristii.

Připravil: Kovář
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Bulla Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství) čl. 14.

Zvláštním znamením svatého roku je POUŤ, protože je obrazem cesty , kterou se 
každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, 
který jde po cestě ke kýženému cíli. Rovněž ke Svaté bráně v Římě a kdekoliv jinde bude 
muset  každý  vykonat  pouť  podle  svých  sil.  Bude  to  znamením  skutečnosti,  že  také 
milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť. Pouť 
je tudíž podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím 
milosrdenstvím  a  zavážeme  se  k tomu,  že  vůči  druhým  budeme  milosrdní,  jako  je 
milosrdný Otec k nám. 

Pán Ježíš nám ukazuje etapy této pouti, kterými lze tohoto cíle dosáhnout: „Nesuďte 
a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. 
Dávejte a dostanete míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. 
Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.“(Lk,6,37-38). Především říká nesoudit  
a nezavrhovat.   Kdo nechce být souzen  Bohem, nesmí se stát soudcem vlastního bratra. 
Lidé totiž svým soudem ulpívají na povrchu, zatím co Otec hledí do nitra. Kolik jen škodí  
slova  pronášená  ze  žárlivosti  a  závisti!  Mluvit  špatně  o  bratru  v jeho  nepřítomnosti 
znamená stavět  jej  do špatného světla,  poškozovat  jeho pověst  a vydávat  jej  napospas 
řečem. Nesoudit a nezavrhovat má kladný význam, totiž umět pochopit co je v každém 
člověku dobré, a nedovolit, aby trpěl našim zaujatým soudem a naší domněnkou, že víme 
všechno.  To  však  ještě  nestačí  k vyjádření  milosrdenství  Ježíš  také  žádá,  abychom 
odpouštěli a dávali.  Máme být nástroji odpuštění, protože se nám dostalo odpuštění od 
Boha  jako  prvním,  být  velkodušní  ke  všem  s vědomím,  že  Bůh  nás  také  zahrnuje 
obrovskou velkorysostí.                                                                             

FRANTIŠEK

Vyjděme tedy vstříc znamení svatého roku k vykonání pouti, při níž je možnost navštívit 
poutní místo se Svatou bránou:

První pouť můžeme vykonat dne
4. května 2016 na SVATÝ  HOSTÝN,

kterou pořádá tradičně Obecní úřad. Přihlášky je možno podat u paní Jany Koňaříkové na 
Obecním úřadu.

Další pouť můžeme vykonat dne 
4. června  na VELEHRAD, 

které se zúčastní farnosti vsetínského děkanátu a budou zde prosit o obnovu našich rodin a 
nová kněžská a řeholní povolání. Podrobnosti budou včas oznámeny. 
Na obou poutích je možnost projít Svatou bránou                                

Kov.
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FARNÍ VĚSTNÍK

Od roku 1995 působí se schválením ČBK v naší republice Hnutí Modlitby matek. 
Z iniciativy  diakona  Maurice  Williamse  vzniklo  před  rokem  v Anglii  obdobné  hnutí 
Modlitby otců, které sdružuje duchovní i fyzické otce s cílem modlit se za svět, za pokoj 
v rodinách a za to, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali, co skutečně znamená „být 
otcem“. V naší farnosti vznikla skupina Modlitby otců a schází se každý čtvrtek ve 20.00 
hodin na faře. Přijď mezi nás, na věku nezáleží. 

Úmysl všeobecný

Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve 
zdravém a klidném prostředí.

Úmysl evangelizační

Aby křesťané znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé 
církve zůstali pevní a věrní evangeliu.

Úmysl národní

Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, 
umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.

V sobotu 6.2.  v dopoledních hodinách se nás 7 odvážlivců z Malé Scholy vypravilo 
do Valašských Klobouk. Konal se zde totiž již tradiční Pepův pohár ve fotbalu a volejbalu. 
Na ten jsme zavítali již podruhé, a tak cesta vlakem ani orientace v tomto městečku nebyla 
větším problémem. Zdárně jsme dorazili až k místnímu gymnáziu,  v jehož hale se celý 
turnaj odehrával. První část už se chýlila ke konci, a tak jsme se podívali aspoň na finálové 
zápasy týmů, kteří soupeřili ve fotbale. Po vyhlášení výsledků už mohl začít odpolední 
volejbalový turnaj. Účast byla velice hojná, přihlásilo se 15 družstev, a tak se soutěžilo ve 
3 skupinách po pěti týmech, kdy ze skupiny postupovali pouze ti nejlepší. Nejdříve místní 
kněz pronesl krátkou modlitbu, všichni společně jsme se pomodlili, byli jsme seznámeni 
s pravidly a hra mohla začít. Pod jménem Hovězí-stejci jsme se pustili do hry. Ač naše 
úsilí a snaha byli veliké, nedokázali jsme naše soupeře porazit a po čtyřech odehraných 
zápasech jsme se ocitli na posledním místě naší tabulky, ani to nám, ale nezkazilo dobrou 
náladu. Do příště budeme muset ještě trochu potrénovat, ale už se moc těšíme na další 
společné akce.

Pavla Kučerová
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Drazí bratři a sestry, mám radost z toho, že se Tříkrálová sbírka skvěle rozvinula a 
stále stoupá počet koledníků i výnos sbírky a upřímně děkuji všem koledníkům, dárcům i 
organizátorům.  Děkuji  nejen  za  vybrané  peníze  pro  pomoc  potřebným.  Děkuji 
koledníkům, že roznášeli radost z narození Krista, kterého viděli v Betlémě. Skutečnost, že 
Bůh není od nás daleko, že má o nás zájem a chce nám pomoci, a proto se stal jedním z 
nás, je důvodem k obrovské radosti. O té se musí dovědět celý svět. My, kteří to víme, 
máme poslání o tom svědčit a Boží lásku roznášet do světa. Lidé, kteří poselství koledníků 
přijali,  dostali  příležitost  ukázat  prostřednictvím koledníků lásku k potřebným.  Tak se 
zapojili do velikého díla Boží lásky, která uzdravuje svět, a sami zakusili radost z dobrého 
skutku. Ještě jednou všem děkuji a všem žehnám 

arcibiskup Jan

Celodenní farní pouť do Vídně (spojeno s farností Vsetín)

Termín: 16.4.2016 odjezd 6.45 hod od OÚ Hovězí (dopravce Svoboda)

Program :

Po příjezdu do Vídně na nás bude čekat otec Šindelář 
(český redemptorista) a společně prožijeme mši 
svatou slouženou v kostele Maria Am Gestade, ve 
kterém působil též český světec Kliment Maria 
Hofbauer.

Po mši bude možnost občerstvit se v prostorách fary 
z vlastních zásob, následuje tříhodinová prohlídka 
města Vídně v doprovodu otce Šindeláře.

Předpokládaný odjezd  z Vídně v 17.00, návrat kolem 
20.00 hod.

Cena: 400 Kč (platit závazně v sakristii)

Hlaste se co nejdříve, počet míst je omezen.  
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FARNÍ VĚSTNÍK

Přátelé,

pojďte se setkat na DĚKANÁTKU 
v sobotu 19.března na Vsetíně.

Čas: 8.00 – 16.45
(registrace od 7.30)

Můžete se těšit na zajímavou 
katechezi sestry Kláry z Prahy, mši 
sv. s otcem arcibiskupem, 
přednášky, workshopy, svědectví, 
sport, adoraci, svátost smíření, 
čajovnu a úplnou novinku - službu 
potřebným lidem.

Tak dojeďte!

Vaši animátoři :)

                                                   Nový Katalog                                                     

Koncem loňského roku byl vydán nový 
Katalog arcidiecéze olomoucké, který 
zaznamenává údaje k 1. 11. 2015. 
Ze statistických dat vybíráme:

• Rozloha arcidiecéze: 10 018 km2
• Počet obyvatel: 1 376 000
• Počet katolíků: 568 000
• Arcidiecéze má 21 děkanátů, které tvoří 
celkem 418 farností, z nichž je 223 
neobsazených.

• V olomoucké arcidiecézi působí celkem 
358 kněží, z nichž je 97 kněží řeholních. 
Kněžím pomáhá v duchovní správě 33 
trvalých jáhnů.

• V olomouckém kněžském semináři se 
připravují na kněžství 19 bohoslovců z naší 
arcidiecéze. V přípravném ročníku 
Teologického konviktu v Olomouci studují 
dva studenti z olomoucké arcidiecéze.
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