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Drazí bratři a sestry, 

celý svět se raduje z narození našeho Vykupitele 
Ježíše Krista. Naše srdce naplňuje radost z jeho 
příchodu na tento svět. Přijměme i my Ježíše do 
svých rodin tak, jak to učinila Maria a Josef v 
Betlémě.  
Oba věděli, že to pro ně nebude jednoduchá ces-
ta, ale dokázali se svěřit Boží ochraně a naslou-
chat Jeho slovu. 
 
Přeji i vám a vašim rodinám, abyste své srdce, 
víru a lásku otevřeli, upevňovali a předávali podle 
vzoru Svaté Rodiny. 
 

Hojnost Božího požehnání v novém roce 2018 ze 
srdce přeje 
 
P. Vlastimil Vaněk  

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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SLOVO  

ÚVODEM 
Vážení čtenáři, 

každý začátek nového roku je 

předznamenán očekáváním 

nových a lepších věcí, předse-

vzetími, či nadechnutím se 

k novým výzvám.  

I my jsme se rozhodli přinést 

farnosti něco nového, a tím je 

podoba aktuálního Farního 

věstníku. 

Jak jistě víte, dlouhá léta se o 

Farní věstník staral MVDr. 

František Kovář. S podporou 

rodiny se mu dařilo přinášet 

aktuální informace z dění ve 

farnosti, ale i střípky zajíma-

vých zpravodajství ze světa a 

okolních měst a obcí. 

V některých číslech dokonce 

vycházely přílohy pro děti, 

které byly velmi oblíbené, a 

díky nim se také hovězský Farní 

věstník stal známým nejen 

mezi námi, ale získal popularitu 

a uznání v jiných farnostech. 

Práce na věstníku je však spo-

jena s mnohými více či méně 

náročnými procesy přípravy, 

psaní, tisku a distribuce. 

Pan Kovář se tedy pro tento 

rok rozhodl, že hlavní úkony 

s tímto spojené předá dalším 

generacím, a sám zůstane jako 

konzultant, dopisovatel, či 

technický poradce v kvalitní 

přípravě Farního věstníku. 

Do rukou se vám tedy dostává 

nová podoba farního zpravo-

daje, která přichází především 

s novým formátem grafické 

úpravy. Zároveň by měl být 

bohatší  jak na textovou tak 

obsahovou část.  

Nový Farní věstník si klade za 

prioritní úkol seznamovat 

pravidelně nejen farníky, ale i 

ostatní obyvatele obce Hovězí, 

o dění v naší farnosti. Chceme 

přinášet aktuální informace o 

uskutečněných akcích a udá-

lostech, ale zároveň také 

poskytovat informace o při-

pravovaných termínech nové-

ho dění. 

Své místo na stránkách Farní-

ho věstníku dostanou nejen 

výše zmíněné informace, ale 

rádi bychom vám přinesli 

rozhovory s lidmi, kteří ve 

farnosti působí, jsou s ní úzce 

spjatí, či vykonávají něco 

zajímavého pro druhé. Rádi 

bychom také přiblížili činnosti 

spolků pracujících s farní mlá-

deží – Pimprlata, Scholy, Skaut 

apod. 

Byli bychom velmi potěšeni, 

kdyby se Farní věstník stal 

periodikem, které bude zají-

mavé, čtivé a oblíbené mini-

málně tak, jak tomu bylo za 

vedení pana Kováře. Budeme 

také vděčni za jednotlivé 

podněty, články a připomínky, 

přicházející přímo od vás, 

čtenářů, které by pomáhaly 

zvyšovat kvalitu a obsahovost 

našeho zpravodaje. Příspěvky, 

které můžete s námii sdílet 

nemusí být jen v textové po-

době, ale i grafické, či fotogra-

fické. 

Rád bych za všechny farníky 

touto cestou poděkoval panu 

Františku Kovářovi, za jeho 

kvalitní a neocenitelnou práci 

pro Farní věstník, které věno-

val velký kus svého života. 

„Pán Bůh zaplať.“ 

Věříme, že nastavenou laťku 

se nám s pomocí Boží, ale také 

vaší, podaří udržet a naše 

farnost bude i nadále dostávat 

všechny potřebné informace a 

zajímavosti minimálně tak, jak 

byla zvyklá. 

Přejeme všem farníkům, čte-

nářům a obyvatelům naší 

obce, požehnaný vstup do 

nového roku 2018, hodně 

zdraví a štěstí, a pro všechny 

vyprošujeme ochranu Panny 

Marie. 

Za kolektiv přípravy Farního 

věstníku Hovězí 

Zdeněk Bilík 
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NOVOROČNÍ 

VÝŠLAP  

NA SVATÝ HOSTÝN 
Jak se již stalo na Hovězí tradicí, tak i letos nás otec Vlastimil pozval k novoročnímu výšlapu na 
Sv. Hostýn, s cílem pozdravit Matku Boží, a vyprosit si požehnání pro celý rok 2018.  Při odjezdu 
od fary ve 14.15 nás ještě provází sluneční paprsky, ale tající sníh a mlhy na kopcích dávají tušit, 
že letošní výšlap nebude tak úplně jednoduchý. Ihned po příjezdu do Chvalčova začínáme 
s výstupem. Relativně dobře se nám daří zdolávat nástrahy bahnité stezky s vyvrácenými stro-
my po nedávné vichřici, a vrcholu Sv. Hostýna dosahujeme ještě za světla. Téměř ihned se před 
bazilikou setkáváme s druhou skupinou jedoucí auty. Další dva borce šlapající z Tesáku pone-
cháváme prozatím ochraně Panny Marie a z větrného venkovního prostředí všichni vstupujeme 
do útulného prostředí baziliky.  Matka Boží nás vítá v nádherně vyzdobeném prostředí chrá-
mové lodi. Vánoční atmosféru dokreslují vánoční stromy s krásnými ozdobami. Mezi nimi jsou 
vystaveny dva betlémy. Jeden veliký s pohyblivými částmi, vyobrazuje známou scénu 
s narozením malého Ježíška v chudém chlévě, spolu s klečícími pasáčky a zvířaty, v pozadí 
s městem Betlémem. Druhý menší, nám zpřítomňuje chvíli, kdy mudrci z východu navštěvují 
krále Heroda a zvěstují mu novinu o zrození Spasitele a o jejich cestě za hvězdou.  
Po osobních modlitbách se všichni shromažďujeme před jesličkami, a spolu s několika kněžími 
a cizími farníky, začínáme zpívat vánoční koledy. Nádherně vyzpívané melodie, v prostředí 
potemnělého a prázdného chrámu, navozují úžasnou atmosféru, a dávají nám na chvíli zapo-
menout na starosti vnějšího světa. Spolu s pasáčky a mudrci stojíme v Betlémě před Svatou 
Rodinou a prožíváme tu velikou radost z narození Spasitele. Pokoj a klid jakoby kopírovaly tu 
tichou a svatou noc… 
Hodina zpěvů uteče jako mávnutím kouzelným proutkem. Loučíme se a připravujeme na ná-
ročný sestup zpět do údolí. Jasný měsíční úplněk nám pomáhá najít cestu zpět, ale jeho snahu 
kazí husté koruny stromů hostýnských vrchů. K užitku tedy přichází svítilny, které nám pomáha-
jí nalézat bezpečnou cestu. Sestup je poměrně rychlý. V  jeho půli nás překvapuje jasné zvonění 
s klekáním. Nevíme odkud k nám uprostřed lesa přichází, přesto vyslyšíme jeho hlas a společně 
se pomodlíme Anděl Páně. 
K uchu nám  poté doléhá zvuk dunícího potoka, u kterého je parkoviště s auty. Nastupujeme a 
plni zážitků míříme zpět ke svým domovům. Děkujeme Matce Boží za ochranu po celou cestu a 
krásně strávené sváteční odpoledne.        

ZiB 
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1.leden 
Zahajujeme občanský rok 

adorací a novoročním požehnáním 

 

7. leden 
Tříkrálová sbírka. V tuhém -20°C mrazu 

vyráží 18 skupin koledníků. Ve farnosti  

vybírají 93.200,- Kč 

 

21. březen 
Slavnostně spuštěno nové plynové  

vytápění kostela. 

Instalace probíhala celou zimu. Celkové 

náklady činily 1.111.105,- Kč  

 

14. květen 
Volby Pastorační a Ekonomické rady. 

Členové rady byli zvoleni na další období 

do roku 2021 

 

28. květen 
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner 

uděluje 35 kandidátům sv. biřmování. 

Odpoledne proběhl farní den. 

 

11. červen 
Slavnost Nejsvětější Trojice. 16 dětí 

poprvé přistupuje k prvnímu svatému 

přijímání. 

Odpoledne se koná pouť ke Zvoničce 

Nejsvětější trojice v Huslenkách-Uherské. 

Celebruje P. František Král

 

2017 

UDÁLOSTI ve farnosti Hovězí 

v roce 2017 

Výročí posvěcení chrámu v letošním 
roce připadlo přesně na stejnou neděli 
jako v den Posvěcení před 118. lety – v 
roce 1899. Slavnostní mši svatou ce-
lebroval P. Antonín Kocurek, který 
připutoval z New Yorku. Odpoledne si 
připomněl 45. výročí kněžství P. Josef 
Trtík. 

Při poutní slavnosti sv. Maří Magdale-
ny požehnal P. Vlastimil Vaněk spolu s 
P. Antonínem Kocurkem nové vnitřní 
vstupní dveře u hlavního a bočního 
vchodu do kostela. Dveře zhotovil 
truhlář Jakub Orság z Nového Hrozen-
kova. Výrobní cena 105 tisíc Korun. 

Minulý rok byl rokem 100. výročí 
zjeveni Panny Marie ve Fatimě. K 
oslavě výročí pořádalo Fatimské spo-
lečenství naší farnosti každý měsíc 13. 
dne malé slavnosti, spojené se Mší 
svatou. Nechyběla ani účast na osla-
vách na Svatém Hostýně a v Koclířově. 

Připravili Jurčík-Kovář 

 



ROZHOVOR 

5 | S t r á n k a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVDr. František Kovář 

narozen: 

2. ledna 1935 

na Novém Hrozenkově 

 

povoláním:  

veterinární lékař 

 

dosavadní činnost: 

kostelnická služba 

zasloužilý „páleničář“ 

zasloužilý člen SDH Hovězí 

člen farní rady Hovězí 

farní kronikář 

 

 

 

Pane doktore, kdy vyšlo první číslo Farního věstníku Hově-

zí? 

První číslo vyšlo v září 1992. FV má dnes tedy více než 25 let. 

Byl to Váš nápad vydávat farní časopis? 

Ne tak docela. První myšlenka byla společná s P. Emilem 

Pluhařem. Seděli jsme na faře u kávy a před námi ležel něja-

ký církevní časopis. P. Pluhař se na něj podíval a řekl, že 

bychom mohli také něco takového vydávat. 

A co Vy na to?  

Tak jsem zapřemýšlel, no a shodou okolností Svaz družstev-

ních rolníků vyřazoval starý cyklostyl. Oslovil jsem je a za 

flašku vína jsem jej od nich vyzískal. 

Technika byla tedy zajištěna. Ale co obsahová část. Měl 

jste hned představu, jak budete psát? 

Úplně ne, ale znal jsem pana ing. Chovance /pozn. otec 

nedávno zesnulého P. Petra Chovance/, který začínal na 

Vsetíně s něčím podobným. Navštívil jsem jej a vyměnili si 

pár svých myšlenek. 

Stačilo to? 

Částečně. Ovšem zjistili jsme, že Arcibiskupství olomoucké 

zaznamenalo zvýšený zájem z více farností o vydávání časo-

pisu. Uspořádali tedy poradu a vytvořili doporučení obsaho-

vých částí, návody ke správnému psaní textu apod. 

Vy jste se této porady zúčastnil? 

Přímo ne. Využili jsme však našeho kontaktu na generálního 

vikáře olomoucké arcidiecéze Mons. Ericha Pepříka /pozn. 

bývalého vsetínského děkana/.  Zajeli jsme si tedy na „gene-

rální“ pro všechny důležité rady. Měli jsme je tehdy z první 

ruky… To bylo zlaté, dalo nám to strašně moc. 

Jak jste sháněl informace pro náplň FV? Internet v té době 

ještě moc rozšířený nebyl… 

Události z farnosti jsem si stylizoval sám. Se zpravodajstvím 

ze světa to bylo horší. Hodně jsem čerpal z poslechu Vati-

kánského rozhlasu. Vysílání bylo součástí rádia Proglas. 

 

ROZHOVOR   

s MVDr. Františkem Kovářem 
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ROZHOVOR   

s MVDr. Františkem Kovářem 

Známá byla dětská příloha. Tu jste také připravoval Vy? 

Kdepak. Tu si vzala na starost Zdíša Chrástecká. To je zlatá 

holka. Podklady sháněla všude možně. Časopisy, výstřižky 

z novin, vlastní zkušenost. V přípravě byla vždy velmi pečli-

vá, a na samotném výsledku to bylo vidět. Přílohou posu-

nula FV mezi uznávané zpravodaje. 

Dostalo se Vám nějaké uznání za jeho podobu? 

Asi po dvou letech vydávání FV jsem donesl jeden jeho 

výtisk na arcibiskupství. Tehdejší šéfredaktor Katolického 

týdeníku, který tam byl přítomen, si jej prohlédl, přečetl a 

vyzdvihl vysokou úroveň právě Dětského listu. 

Můžete nám popsat samotný tisk na cyklostylu? 

Text  se musel nejprve napsat na tzv. blánu. Psalo se na ni 

psacím strojem bez barvící pásky. Blána se poté umístila na 

válec cyklostylu, a ručním otáčením kliky se prováděl sa-

motný tisk. Papír se pak vytáhnul a musel se nechat usušit, 

než se dalo tisknout na druhou stranu. No, měl jsem to 

rozmístěné po celém domě a manželka z toho nebyla 

dvakrát nadšená. Navíc černidlo, které se používalo k tisku, 

bylo opravdu intenzivní, a vypadal jsem spíše jako kominík, 

než „tiskař“. 

Jaký byl další vývoj tiskařského zařízení a jak se tiskne 

dnes? 

Z ručního cyklostylu jsme přešli na elektrické ovládání 

tisku. Složitý proces tisku se tak trochu ulehčil. Poté jsme 

s P. Pluhařem koupili ve Valašském Meziříčí repasovaný 

kopírovací stroj. To už byla paráda. Text se napsal na psa-

cím stroji a nechal se jednoduše okopírovat 

v požadovaném množství. Dnes jsme již zase o kus dále. 

S P. Vaňkem jsme pořídili multifunkční tiskárnu, která umí i 

oboustranný tisk. Přes počítač se vytvoří požadovaná mat-

rice a pošle se k tisku. Všechno má svůj vývoj… 

Pane doktore, děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho 

zdraví a Božího požehnání v roce 2018.                            ZiB 

 

První číslo Farního věstníku 

 
Listopad 1994 

 
Dětský list 1994 
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JAK 

JSME  

PROŽILI 

RORÁTY 
 

V letošním roce jsme zažili 

nejkratší možnou délku ad-

ventní doby, která je vůbec 

možná. Období adventu začalo 

první adventní nedělí 3.12. 

Skončilo „Zlatou nedělí“ 

24.12., která byla zároveň 

Štědrým dnem. Veškerý před-

vánoční shon byl tedy umoc-

něn ještě samotnou délkou 

adventu. My věřící máme však 

obrovskou výhodu v tom, že 

nechápeme předvánoční dobu 

jen jako čas shonu a stresu, ale 

především jako přípravu na 

příchod Spasitele na tento 

svět. K tomuto účelu nám 

výborně slouží ranní marián-

ské rorátní mše svaté, které 

jsme mohli v plnosti prožívat i 

tento rok. Jak již bývá zvykem, 

konaly se roráty vždy v úterý a 

sobotu brzy ráno. Dospělí a 

děti se pravidelně scházeli 

před šestou hodinou ranní u 

našeho svatostánku a 

s rozžatými lucerničkami 

vstupovali za doprovodu 

varhanní hudby do potemně-

lého kostela. Tak jako 

v každém roce byly roráty 

připraveny k určitému téma-

tu. Nelehkého úkolu příprav 

se i tentokráte skvěle zhostila 

Zdíša Chrástecká. Aktuální 

téma nás mělo naladit na 

oslavy stého výročí vzniku 

Československé republiky, 

které se budou konat právě 

v roce 2018. Hlavní myšlenkou 

bylo připomenout si, že dnešní 

blahobyt nemáme zadarmo, a 

že ne vždy se všechno v naší 

historii povedlo na jedničku. 

Naopak cesta ke svobodě byla 

často velmi trnitá a vůbec ne 

jednoduchá. Při každých rorá-

tech jsme se prostřednictvím 

přednášejících seznámili se 

všemi diecézemi působících na 

území České republiky a také 

jejich představenými biskupy. 

Hned při prvním setkání jsme 

navštívili pražskou diecézi

 /přednášel Radek Křenek/. 

Následovala diecéze českobu-

dějovická a královéhradecká 

/Zdeněk Bilík/, poté diecéze 

brněnská /Věrka Křenková/, 

diecéze ostravsko-opavská a 

olomoucká /Gábina Kovářová/ 

a naposledy diecéze plzeňská a 

litoměřická /Dáša Křupalová/. 

Při posledních rorátech nám 

pak farní mládež připomněla 

celostátní setkání mládeže 

konané o prázdninách 

v Olomouci, a přinesla uvolně-

ní od vážných témat. Poslední 

roráty jsme ukončili s nadějí 

do budoucna, která reflektova-

la právě na přicházející oslavy 

narození Ježíše Krista. Během 

rorátů nás nadchla vysoká 

účast všech farníků, včetně 

dětí, které skutečně přicházely 

velmi pravidelně v hojném 

počtu. Důkazem toho je také 

bohatě ozdobený stromeček 

se znaky diecézí, které s sebou 

nesou modlitby za všechny, o 

kterých jsme při rorátech 

slyšeli, ale také za celou naši 

společnost. Rádi bychom touto 

cestou poděkovali všem před-

nášejícím. Děkujeme také za 

technickou podporu při promí-

tání - Josefu a Ondrovi Mike-

šovým. Velký dík patří bezpo-

chyby ženám, které připravo-

valy občerstvení na faře, a 

především Zdíši Chrástecké za 

vyčerpávající přípravu celých 

rorátů. 
ZiB 
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BETLÉMSKÉ  

SVĚTLO 
22.12. jsme stejně jako vloni rozdávali na zasněžené 

návsi Betlémské světlo. Skauti v celé republice si berou 

za své přinášet tento plamínek lidem ve svém nejbližším 

okolí. My nezůstáváme výjimkou a těší nás, že i druhý 

ročník byl velmi úspěšný. Děkujeme také Pimprlatům, 

které nás na náměstí doprovodily krásnými zpěvy. 

 

 

KATEŘINSKÝ 

JARMARK 
V sobotu 25.11. jsme se poprvé 

aktivně zúčastnili našeho Kateřin-

ského  jarmarku a vyzkoušeli si tak 

i naši obchodní a tržní pospolitost. 

Fungovalo to náramně. Hlavně 

díky šikovným rukám štědrých 

dárců - maminek, tatínků, babiček, 

dědečků našich dětí a také samo-

zřejmě i výtvorům našich skautíků 

jsme měli asi nejpestřejší sorti-

ment zboží na jarmarku a proto 

jsme neměli před 12 hod prakticky 

už co prodávat. Součástí naší 

prezentace bylo také tvoření pro 

děti na zahradě, kde si mohli 

vyrobit či vyzdobit nějaký pěkný 

dáreček. Vítáni byli samozřejmě i 

rodiče a prarodiče, kdy při sdělo-

vání dojmů přišlo některým vhod 

připravené tekuté občerstvení.  

Chtěl bych tímto ještě jednou 

poděkovat všem dárcům a účast-

níkům.     Radek Křenek /Beefman/ 

 
ZPÍVÁNÍ  

KOLED NA NÁVSI 
28.12.2017 jsme se zúčastnili zpívání koled pořádaném 

na návsi v Hovězí. Zdárně jsme doplnili řady Pimprlat, 

Scholy a Jalovečku. Už se těšíme na příští ročník.                   

SKAUT 

1. HOVĚZSKÝ ODVÁŽNÝ ODDÍL 

Více informací o činnosti oddílu naleznete na: 

skaut-hovezi.webnode.cz 
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VÁNOČNÍ  
ZPOVĚĎ 
 
Ve čtvrtek před Štědrým dnem jsem se „roz-
kýval“ a že půjdu ke svátosti smíření. Po mši 
svaté jsem jako vždy uklidil co je potřeba a 
dívám se ke zpovědnici. Ta byla obležena. 
Hnulo se ve mně svědomí – vidíš, v sobotu tu 
bylo pět zpovědníků a ty teď rozšiřuješ řady 
těch, co zpověď nechávají na poslední chvíli a 
… ale musíš počkat, máš do Vánoc poslední 
možnost. Tak jdu do sakristie a snažím znovu 
nahlížet do zpovědního zrcadla. 
Za krátký čas přišel do sakristie Zdeněk Bilík. 
Slovo dalo slovo a začali jsme se bavit o Far-
ním věstníku – já z minulosti, Zdeněk k bu-
doucnosti. V klidu jsme si probrali řadu otá-
zek, prohovořili některé náměty. Bylo to 
užitečné – já končím, on začíná novou éru 
Farního věstníku. Bylo to jakési neoficielní 
předání štafety. 
Po chvíli – nevím, jak dlouhá ta chvíle byla – 
říkám: „Zdenku, ale už bychom snad mohli 
být na řadě“. Jdu se podívat a ve zpovědnici 
je tma a v kostele taky. Tak jsme se rozhodli, 
že půjdeme na faru. Jenže on nás pan farář v 
kostele zamkl. Naštěstí jsem si vzpomněl, že 
jako kostelník mám u sebe klíče od kostela, 
byli jsme vysvobozeni. Pan farář nás laskavě 
vyslechl a pak nás vyzpovídal. Každého zvlášť. 
Tak jsem nenápadně předal vedení Farního 

věstníku novému redaktorovi Zdenku Bilíkovi 

a tím i přeji hodně úspěchu a dle možnosti 

budu spolupracovat.   František Kovář

   

 
SVATÝ MIKULÁŠ 

NA HOVĚZÍ 
Jak se již stalo tradicí, i v letošním roce 
zavítal k nám do farnosti sv. Mikuláš. Letos 
nás překvapil a místo 5.12. dorazil až 7.12. 
po adoraci dětí a rodin. Exkluzivně pro náš 
FV námi prozradil, že využil této adorace, 
protože počítal s vysokou účastí děti a jejích 
rodičů. Vloni nám totiž vytýkal slabší účast 
na prvočtvrtečních modlitbách, tak se chtěl 
osobně přesvědčit, zda jsme si jeho slova 
vzali k srdci. Při našem rozhovoru vypadal 
spokojeně, a také při jeho projevu jsme 
sklidili pochvalu za počet dětí v lavicích. 
I letos měl s sebou dva krásné anděly, kteří 
mu referovali o událostech a dění v naší 
farnosti. Ve zprávách byly zahrnuty pochva-
ly za instalaci nového topení a dveří. Neza-
pomněl vyzdvihnout všechny zpěváky ze 
schol a Pimprlat. Měl také upřímnou radost 
z udělení svátosti biřmování a 1. sv. přijí-
mání. Velmi ocenil touhu našich farníků 
cestovat do Fatimy, a poděkoval také pout-
níkům, kteří byli Matku Boží pozdravit na 
Sv. Hostýně. Neméně radosti mu udělalo 
rozhodnutí otce Vlastimila vsadit konečně 
na kvalitní obuv k jeho putování po světě. 
S požehnáním a modlitbou se s námi roz-
loučil a jeho andělé spolu s ministranty 
rozdali přítomným dětem sladkou odměnu 
za celoroční snahu.   ZiB 
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FILM O KARDINÁLU 

TROCHTOVI 
Režisér Zdeněk Zvonek natočil hodinový životopisný film,  

který měl premiéru 17. listopadu 2017. DVD s dokumentárním  

filmem je možno zakoupit za 150,- Kč na Obecním úřadě ve Francové 

 Lhotě. Dokument vypovídá o Trochtově životě a také jak se na  

Valašsku v té době žilo. Film namluvil herec Miroslav Táborský,  

který má ve Francově Lhotě kořeny. 
 

 
 
AKTIVNÍ  
SPOLEČENSTVÍ VE 
FARNOSTI 
 
FATIMSKÝ APOŠTOLÁT  
týdenní setkání 
 
ADORAČNÍ HODINA  
/15 členů/ 
 
MODLITBY OTCŮ  
setkání 1x za týden  
čtvrtek 20:00 fara 
 
MODLITBY MATEK 
setkání 1x za týden 
3 skupiny 
úterý, středa 

 

SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮ-

ŽENCE 

 
SPOLEČENSTVÍ  

ŽIVÉHO RŮŽENCE  
 
Je nejsilnějším modlitební společenství ve farnosti. Má 
3 tzv. RŮŽE po dvaceti členech. Tedy dohromady 60 
členů – mužů i žen. Každý člen při výměně tajemství 
růžence měsíčně dává dobrovolný příspěvek.  
Příspěvky byly v minulém roce použity takto: 
2.000,- Kč 4x mše svatá za živé a + členy ŽR 
6.000,- Kč adopce na dálku 11/2016 
2.000,- Kč adopce na dálku 12/2017 
3.000,- Kč pomoc jiné farnosti 
4.000,- Kč pomoc jiné farnosti 
249,- Kč květinový dar 
887,- Kč světla na vánoční stromky – kostel 
4 044,- Kč vysavač na úklid kostela 
5 000,- Kč příspěvek na nové dveře kostela 
3 870,- Kč koberec před obětní stůl 
1 000,- Kč příspěvek na údržbu Božího hrobu ve Svaté 
zemi 
 
Společenství ŽR vede paní Jana Mazáčová, Hořansko. 
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TŘÍKRÁLOVÁ 

SBÍRKA 
V sobotu 6.1.2018 po roce i u nás na Hovězí proběhla tříkrálová sbírka. V našÍ obci aktivně chodilo 18 
skupinek. Devatenáctá pokladnička byla umístěna v kostele. Zde mohli přispět farníci, kteří nebyli 
doma anebo bydlí ve vedlejších vesnicích či na odlehlejších místech. Letos koledníkům přálo počasí a 

oproti loňsku 
jim bylo 
tepleji a 

klouzali 
občas jen po 
bahně. Ale i 
tak je to 
velmi nároč-
ná a obětavá 
služba. Každý 
si možná 
neumí před-
stavit co 
všechno děti 
i vedoucí 
musí absol-
vovat. Zpívat 

všechny sloky královské koledy, chodit od domu k domu, psát na dveře, rozdávat cukr a kalendář.  
Někde překonat strach z pejsků nebo stavební překážky či rozmary počasí. Letošní koledníci byli 
většinou z prvního stupně a předškoláci. Osm jich bylo z druhého stupně ZŠ a čtyři byli středoškoláci. 
Všem koledníkům i vedoucím, kteří tuto službu letos vykonali, ze srdce děkuji. Protože nejen, že 
vybrali peníze pro dobrou věc, ale také potěšili starší nebo osamocené lidi. Pozdravili je a popřáli jim 
do nového roku vše nejlepší. Letošní sbírka byla na tepelné čerpadlo pro víceúčelový charitní dům na 
Halenkově. Velké poděkování patří všem dárcům za přijetí našich koledníků a jejich štědré dary. 
                                 Věra Křenková

 

 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 
CELKOVÝ VÝTĚŽEK 671.051,- Kč 

Hovězí 103.557,- Kč 
Zděchov 29.901,- Kč 
Huslenky 69.943,- Kč 
Halenkov 102.602,- Kč 
Nový Hrozenkov 147.805,- Kč 
Karolinka 76.616,- Kč 
Velké Karlovice 116.627,- Kč 

 



POZVÁNKA 

Své případné příspěvky, náměty, připomínky, můžete zasílat na emailovou 
adresu Farního věstníku Hovězí – fvh@email.cz. 

Za všechnu pomoc s přípravou Farního věstníku mnohokráte děkujeme! 

 

 

 

 

  


