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Drazí bratři a sestry, 

 

blíží se konec školního roku, nastává čas prázdnin 

a dovolených. Pro někoho to znamená dobu, na 

kterou se těší celý rok, kdy konečně spočine a 

uvolní se na vysněné dovolené u moře, rybníků 

v horách, nebo jen doma na zahrádce.  

Ježíš ví, že člověk potřebuje čas pro odpočinek, 

čas pro klid, čas pro rozjímání, čas pro modlitbu. 

Nezapomínejte hledat tento čas  především u 

našeho Pána, který nám všechno potřebné dává 

a chce dát v míře vrchovaté.  

Zkuste se na chvíli zastavit, nadechnout se, po-

zvednout oči k nebi, a vnímat Jej celou svojí duší. 

Jistě bude rád za každé takovéto setkání. 

Přeji Vám i Vašim dětem požehnané prázdniny, 

čas dovolených, tak jako i celé léto. 

 

Ze srdce žehná 

P. Vlastimil Vaněk  

  

 

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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30. LET KNĚŽSTVÍ 

Dne 25. června 1988 přijal s radostí v srdci kněžské svěcení v Olomouci a den na to slavil 
svou primiční mši sv. na Velehradě otec Vlastimil Vaněk. Své 30. výročí kněžství si připo-
mene s námi farníky z Hovězí, kde už je 13 let naším duchovním pastýřem. A mládežníci jej 
příznačně nazvali "Otče, jste náš". 
Otče Vlastimile, jen vy víte, co všechno jste za tu dobu prožil, čím jste procházel, kolik v 
tom bylo radostí i bolestí a kolik modliteb dobrých lidí Vás provázelo. A jako věrný Boží 
služebník se snažil podle obdarování Ducha Svatého být lidem co nejblíže. A my vnímáme 
Vaše horlivé, otevřené, stále radostné a laskavé srdce, které má široký evangelizační roz-
sah. 
Milý otče, do dalších let kněžské služby Vám přejeme a v modlitbách vyprošujeme Boží 
požehnání, hojnost darů a milostí Ducha Svatého, zdraví, lásku Panny Marie, ochranu Va-
šich patronů a andělů strážných. 
Vřelý dík za vše. Vaši věrní a vděční farníci z Hovězí 
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1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Stejně jako v každém roce, tak i letos se uskutečnila v naší farnosti slavnost dětí ze třetí třídy, které 

přistoupily k prvnímu svatému příjímání. Slavnost byla naplánována na 7. neděli velikonoční, 13. 

května. Děti šly průvodem od fary k našemu kostelu a na cestu jim tradičně hrála dechová hudba 

Hověžanka. Nádherné slunečné počasí umocňovalo v krásně oblečených dětech jejich očekávání, 

nadšení a radost z chystaného duchovního zážitku. Děti na této cestě doprovázel P. Vlastimil, rodiče, 

kmotři a farníci, kteří se za děti celou dobu přípravy poctivě modlili. Bílými stuhami vyzdobený chrám 

sv. Máří Magdalény, přivítal děti vyzváněním právě opravených zvonů ve své věži. Děti měly vyhra-

zeny místa v přední části kostela před oltářem, kde naslouchaly slovům Písma Svatého a také kázání 

otce Vlastimila. První přijetí Pána Ježíše pak proběhlo přímo u oltáře za zvuku písně a světel fotoapa-

rátů. Slavnost byla ukončena společnou písní, kterou si děti nacvičily a předáním daru dětí P. Vlasti-

milovi se vtipným věnováním. Před závěrečným požehnáním předal také náš pan farář dětem svůj 

dar v podobě ručně vyšívaných andělů se jménem každého dítěte. 

Přejeme všem dětem, aby je stejné nadšení pro víru a Pána Ježíše, jaké jsme na nich pozorovali tento 

významný den, provázelo po celý jejich život.  
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OPRAVA ZVONŮ 

Na Zelený čtvrtek se říká, že zvony odlétají do Říma pro posvěcení sv. otcem. Ty naše, z věže 

kostela sv. Máří Magdalény musely ale z praktického důvodu odjet jen na Halenkov do dílny 

pana Tkadlece. Přesněji tedy jejich srdce. 14 dní před Velikonocemi jim totiž upadla a přestaly 

zvonit.  

Konkrétně se jednalo o zvony Božské Srdce Páně a Panna Maria. Na obou zvonech se projevila 

podobná závada. Božskému Srdci upadlo srdce v krčku díky chybě ve sváru a Panně Marii se 

nedlouho poté rozpadlo hliníkové pouzdro z původní výroby, které drží srdce celého zvonu. 

Naštěstí se jednalo o poruchy, které šly opravit bez demontáže celých zvonů z věže kostela. 

Přesto jsme museli být trpěliví, než se obě závady pod rukama pana Šuláka /mechanika v dílně 

pana Tkadlece/ podařilo odstranit. Obě srdce se vrátily do svých zvonů až těsně před slavností 

Prvního svatého příjímání a mohly tak svým mohutným a krásným hlasem doprovázet děti při 

jejich cestě do kostela za Pánem Ježíšem. 

Myslím, že nyní můžeme opět s radostí citovat P. Jana Soldána, který napsal do kroniky: „Jsou 

to zvony, jaké nemá myslím celé Valašsko“… a měl pravdu.  

Ve věži našeho kostela jsou nyní tyto zvony: 

1. Božské Srdce Páně s nápisem: „NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO KRALUJ NAD NÁMI - 

HOVĚZÍ L.P. 1950“, váha 500 kg 

2. Panna Maria s nápisem: „O MARIA MATKO LÁSKY, BOLESTI A MILOSRDENSTVÍ, ORO-

DUJ ZA NÁS – HOVĚZÍ L.P. 1949“, váha 237 kg 

3. Marie Magdalská, bez nápisu. Zvon pocházející ze 16. st., váha 136 kg 

4. Svatý Jan s nápisem: „MILÁČKU PÁNĚ SV. JENE VEĎ NÁS K SRDCI JEŽÍŠOVU – HOVĚZÍ 

L.P. 1950“, váha 95 kg 

5. Svatý Josef  (umíráček) s nápisem: „SV. JOSEFE VYPROŠUJ NÁM ŠŤASTNÉ SKONÁNÍ – 

HOVĚZÍ L.P. 1950“, váha 51 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1. nové srdce zvonu       

Božské Srdce Páně 

2. zvon Božské Srdce 

Páně 

3. zvon Panna Maria 

 

      František Kovář 
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JAK ZVONY FUNGUJÍ 

Představte si kostelníka, který chodí 3x denně do věže tahat za provazy vedoucí ke zvonům 
a ohlašovat Anděl Páně, k tomu půl hodiny přede mší sv. a při mimořádných událostech 
(pohřby, svatby, slavnosti apod.). Práce téměř na plný úvazek. Takhle přesně to vypadalo, 
než se zavedl pohon zvonů na elektřinu a jejich ovládání se kompletně změnilo. 
Dnešní technika umožňuje úžasné věci, a ovládání našich zvonů je již také podstatně jed-
nodušší. Systém, který pohání zvony ve věži, není sice nejmodernější, ale kostelnické služ-
bě práci pořádně ulehčuje. 
Ovládání pohybu zvonů probíhá několika způsoby. Jedním je manuální spuštění přes ovlá-
dací skříň umístěné v sakristii. Základní zvonění v 6:00, 12:00 a 19:30 zajišťuje automatické 
nastavení pohonu, které je napojeno na věžní hodiny a po ohlášení času spustí zvony na 
přesně stanovenou dobu. Další variantou je ovládání zvonů přes mobilní telefon. Kostelník 
má možnost odkudkoli vyslat mobilní signál do přijímacího zařízení ve věži a tím spustí 
zvon, který určí konkrétně vydaným povelem. Ten pak vyzvání po nastavenou dobu. 
O samotné rozhýbání zvonu se starají elektromotory (každý zvon má svůj), které pomocí 
převodového systému poháněného řetězy a ocelovými lanky uvede zvon do krajní polohy. 
Motor se poté vypne a zvon se vlastní vahou přesune do opačné polohy. V tento moment 
se opět spíná motor, který žene zvon zpět do původní polohy. Tento proces se pak opakuje 
po celou dobu zvonění. Zvon je uložen na ložiskovém systému, který umožňuje jeho plynu-
lý pohyb. Nastavení synchronizace a rychlosti motorů a jejich přesného časování zapnutí a 
vypnutí není vůbec jednoduché. Při nynější opravě obou zvonů musela specializovaná 
firma chod znovu nastavit. I přes použití nejmodernější techniky jim tato činnost zabrala 
více než 3 hodiny. Přechod na novou spolehlivější verzi založenou na elektromagnetickém 
pohonu prozatím zvažujeme. Jednalo by se o velkou investici, která by však zajistila dlou-
hodobě jejich bezproblémový chod.       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pohon zvonu Božské 

Srdce Páně 

 

2. zvon sv. Josef (umírá-

ček).  Jde vidět  usazení 

zvonu i jeho samotný 

pohon. 
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MODLITBY MATEK 
 

Modlitby matek (MM) byly založeny v roce 1995 v Anglii. V té době dvě babičky, Veronika 

a její švagrová Sandra, obě z Anglie, pocítily touhu odevzdaněji se modlit za své děti. Bě-

hem modlitby poznaly, že Pán Ježíš chce, aby matky odevzdávaly své děti a vnuky  do Jeho 

rukou, aby On mohl působit v jejich životech a zmírnit tak bolesti matek. MM se rozšířily 

do více než 70 zemí celého světa. V naší hověžské farnosti se k této modlitbě každý týden 

setkávají od roku 2016 tři společenství - celkem 21 maminek a babiček. 

Každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou modlitební skupinky 

MM, Triduum neboli modlitební  trojdenní. Je to společné setkání všech skupinek MM v 

modlitbě za děti. Zásluhou Ducha Svatého se toto Triduum poprvé uskutečnilo i v naší 

farnosti a to ve dnech 23.-25. března 2018 /v pátek přede mší sv., v sobotu a v neděli po 

mši sv./. Pátek  

23. března, první den Tridia, byl den půstu a odprošování za hříchy, soustředění se na 

vlastní zpytování svědomí a prosby za odpuštění našich hříchů. Po modlitbě pokání, každá 

z nás odevzdala k patě kříže kámen, který byl symbolem našich vin. Tyto kameny pak mat-

ky střídavě nesly v baťohu při křížové cestě na Velký pátek a položily je k dřevěnému kříži 

na kopci Skalka. Na Velký pátek taky začínala novéna k Božímu milosrdenství, a tak každý 

den putovala jedna z maminek k tomuto novému kříži se pomodlit Korunku k Božímu mi-

losrdenství. 

V sobotu 24. března, druhý den Tridia, maminky odprošovaly za  viny těch, kteří ublížili jim 

i jejich dětem a zároveň  

Prosily za jejich obrácení.  Symbolem  vděčnosti pro tento den byl osobní dar, který vložily 

do pokladničky HNUTÍ PRO ŽIVOT - toto hnutí brání život těch, kteří se sami bránit nemo-

hou. Tento dar byl následující den odeslán na konto Hnutí pro život.  
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Jak řekla Matka Tereza: v tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen 

malé věci s velkou láskou. 

V neděli 25. března, třetí den Tridia a byla to i  Květná neděle, byl dnem chval, kdy mamin-

ky a babičky chválily Pána celým svým srdcem. Symbolem pro tento den bylo velké bílé 

srdce u paty kříže, a do tohoto nekonečného milujícího Božího srdce maminky vložily svoje 

srdce se jménem. 

Cítíme, že nás naše společná pravidelná setkání vnitřně obohacují, přinášejí pokoj do na-

šich životů. Jsme rády, že naše starosti nemusíme nést samy, ale že je můžeme vložit na 

Pána a přitom zažívat sílu modlitby i sílu přátelství mezi sebou. 

Můžeme mezi sebe přijmout a pomoci založit další skupinku těm, které by chtěly své děti a 

vnuky svěřovat Bohu nejen samy, ale i ve společenství. Na vytvoření skupinky stačí dvě 

matky /nejvyšší počet je osm/. Setkáváme se jednou týdně. Máme přísnou zásadu mlčenli-

vosti, to znamená, že s čím se matky při setkání svěří, nesmí být vyneseno. Když se naučí-

me důvěřovat jedna druhé skrz modlitbu a sdílení, břemeno se stane lehčím. Kdo bude mít 

zájem, může se obrátit v sakristii pro kontakt.  

 

Jana Mazáčová, Hořansko 
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MISSA  

CHRISMATIS 

 

Dne 29. března 2018 na Zelený čtvrtek ráno, proběhla v katedrále sv. Václava v Olomouci 

mše svatá s otcem arcibiskupem a pomocnými biskupy. Součástí této mše bylo i svěcení 

olejů. Koncelebrovalo několik desítek kněží a přišlo na asi 300 ministrantů z celé Olo-

moucké arcidiecéze. Za farnost Hovězí se dostavil P. Vaněk a za ministranty bratři Hájkovi 

a bratři Putalovi. Na začátku mše svaté vstoupil do katedrály průvod. Nejdříve ministranti 

poté jáhni a koncelebranti a nakonec samotný otec arcibiskup a pomocní biskupové. Mi-

nistranti se po příchodu rozešli a zaplnily velkou část presbytáře. Po přímluvných modlit-

bách otec arcibiskup požehnal olej na pomazání nemocných a až na závěr také olej křižmo 

a křestní olej. Po mši svaté si jednotliví kněží vyzvedli oleje. I přes mírnou nepřízeň počasí 

byla akce úspěšná. 

Tonda Putala 
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DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE  

VE ŠTÍPĚ 
 

Ještě v době postní se animátoři z našeho a z vizovického děkanátu rozhodli uspořádat děka-

nátní setkání pro mládež v poutním místě vizovického děkanátu – Štípě. Celé setkání zahájil 

otec arcibiskup z naší arcidiecéze, Jan Graubner, který celebroval mši svatou. Potom následova-

ly přednášky, možnost svátosti smíření nebo nabídka odpočinout si v kavárně u sestřiček. Po 

obědě začaly workshopy. Z přednášek i workshopů jsme měli velký výběr. Od problematiky 

islámu, vztahů až po to, jaké je to být vojenským kaplanem. Během workshopového bloku bylo 

na výběr od rukodělného tvoření, přes službu – pomoc sestřičkám v místním klášteře, po sebe-

vzdělávání. Po přednáškách následovala závěrečná katecheze otce Petra Káni, který je kapla-

nem v Rajnochovicích v Centru pro mládež. A úplným závěrem nám zahrála chválová kapela z 

Lidečka. Celý den nás obohatil a rozjeli jsme se domů šířit vše, co jsme během dne načerpali. 

Jen škoda, že nás bylo jenom osm. Já osobně jsem si odnesla duchovní povzbuzení. Bylo krásné 

vidět, jak Bůh tomuto setkání přeje. Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kdo se na tomto 

setkání podíleli. Také kněžím, kteří tam s námi byli, a dokonce zajistili dopravu. Velký dík patří 

všem řidičům z naší farnosti, kteří se postarali o to, abychom dorazili včas. 

Jana Orságová 

 

 

 

. 
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TERCHOVÁ 
Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale od našeho posledního ministranťáku v Terchové uplynul 
již skoro celý rok. Na pozvání kaplana místní farnosti P. Ľudovíta Feji jsme zde 20. května 
mohli opět zavítat i s našimi ministranty. Tentokráte jsme nebyli pozváni k trávení táboro-
vých chvil, ale ke sportovnímu klání mezi našimi a jejich pomocníky u oltáře. Místní borci 
nás totiž vyzvali ke společnému utkání ve florbale a fotbale. Naši hoši nabuzeni skvělými 
výsledky z minulého klání, které se konalo na Hovězí ještě na podzim loňského roku, se již 
těšili na to, že budou moci svůj úspěch zopakovat. Byli si však plně vědomi nevýhody cizího 
prostředí a tak byli velmi zvědavi, jak si v tomto konkurenčním prostředí povedou. 
Z Hovězí jsme vyrazili krátce po 6. hodině ranní tak, abychom stihli ranní mši svatou, která 
začínala v 8.30 v terchovském  kostele zasvěceném sv. Cyrilu a Metodějovi. Cesta probíha-
la plynule a Jánošíkův kraj nás přivítal teplým a slunečným počasím, které slibovalo prožít 
v této nádherné krajině skvělý den. 
Po příjezdu se šli hoši rychle převléci do sakristie, aby se jako ministranti-hosté zúčastnili 
mše svaté. Pan kaplan naši výpravu před celým kostelem přivítal a místní farníci nás po-
vzbudili krátkým potleskem. Po ukončení mše svaté jsme se přesunuli spolu s místními 
borci do nedaleké tělocvičny, kde nás čekal pan učitel tělocviku připravený zápasy posuzo-
vat znaleckým okem. Naše skupina se tady rozdělila na část sportovní a turistickou. Někteří  
hoši totiž projevili zájem o pěší výšlap skrze Jánošikovy diery na Malý Rozsutec. Šest odváž-
livců zvolilo tedy tuto variantu a zbytek výpravy se mohl těšit ze sportovního soupeření 
s místními a také z jejich pohostinnosti. 
Ke startu turistického výletu jsme se přesunuli autem na parkoviště u hotelu Diery. Odtud 
jsme již svižným krokem zamířili směrem k Jánošikovým dierám. Byla neděle a turistů se 
vyskytovalo na trase více než dost. Přesto jsme zvolili poměrně ostré tempo a pomalejší 
výletníky jsme nechávali postupně za sebou. I přes naši rychlost nám zbývalo dostatek 
času na kochání se nádhernou přírodou, kterou nám Pán v tomto místě zanechal. Pohled 
na divokou vodu padající hlubokým kaňonem plným zatáček, tůní a úžlabin, snad nikdy 
neomrzí. Překážky v podobě žebříků, kořenů, mokrých kamenů a skal zdoláváme opravdu 
rychle a zanedlouho se ocitáme v Sedle Medzirozsutce. Tady již někteří z nás cítí drobnou 
únavu z rychlého přesunu a pohledem ke skalnímu masivu Malého Rozsutce začínají pani-
kařit kvůli nedostatku energie. Situaci se snaží řešit konzumací řízků připravených starost-
livými ženami a nutně posilněni vyráží k dalšímu vrcholovému výstupu. V tomto bodě však 
nastává to, na co upozorňovali výkonnější kolegové výpravy – „nejez řízky pod vrcholem“. 
A skutečně. Přitahovačka po řetězech a ocelových lanech je najednou složitější, protože 
vše musí obstarat jen ruce. Nohy nějak ztěžkly, o břichu nemluvě. Už nedýchám, spíše 
sípám, tep se zrychluje. Uvažuji, jestli to může být řidším horským vzduchem, ale 
v nadmořské výšce cca 1300 m tuto výmluvu raději zavrhuji. Naštěstí vrchol Malého Roz-
sutce je tady a námaha je zapomenuta. Otevírá se nám skutečně nádherný výhled na 
okolní krajinu. Chvíli jsme se pokochali úžasnými „panoramatami“, snědli zbylé zásoby, a 
vydali se na sestup po zelené značce směrem k parkovišti. Stezka byla dost rozbitá nedáv-
nými dešti a tak byl sestup trochu namáhavější, než jsme očekávali. Všechno jsme však 
v pořádku zvládli a cesta dolů utekla také velmi rychle. Dole u auta jsme nakoupili sýrové 
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špagáty, doplnili energii v místní restauraci a vydali se zpět do tělocvičny podpořit naše 
kolegy ministranty. 
V tělocvičně se právě dohrával poslední fotbalový zápas. Při dotazu na stávající skóre jsme 
nabyli přesvědčení, že fotbal není úplně nejsilnější parketou našich ministrantů. Přesto 
jsme byli ujištěni, že florbalové utkání /hra s hokejkou a malým míčkem/ se vyvíjelo pro 
naši výpravu podstatně lépe. Je pravdou, že soupeř se projevil o dost houževnatěji, než 
jsme očekávali, ale přesto tento duel skončil na zápasy nerozhodně. Neúspěch ve fotbale 
jsme pak rozklíčovali tím, že naši borci neměli vhodné kopačky a sytý oběd, kterým je 
místní pohostili jistě také udělal své. Při závěrečném vyhodnocení však panovala výborná 
nálada a celou akci jsme ukončili společnou modlitbou. Pan kaplan nakonec rozdal věcné 
ceny napříč oběma sportovními mužstvy a musíme říci, že to nebyly ceny ledajaké. Hoši 
dostali vzpomínkové předměty poukazující na krásy Terchové, ale největší překvapení 
jsme zažili při předání nového fotbalového míče, který nám P. Ľudovít věnoval.  
Po krátkém posezení u kávy na faře jsme pak naložili všechny účastníky do aut, a vyrazili 
plni zážitků k našim domovům. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se tohoto úžasného dne zúčastnili, pomohli 
jej domluvit a zorganizovat a také všem, kteří nás v Terchové tak královsky pohostili. Všem 
patří velké poděkování a Pán Bůh zaplať!  

Zdeněk Bilík 
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CHTĚLA ZEMŘÍT DOMA 
 

„Tváře“ domácí hospicové péče 
Byla sobota a paní Graclíková jako každý týden o tom čase s přeplněnou nákupní taškou 
v každé ruce si to zamířila do nedaleké trafiky, aby si ještě koupila „periodikum svého syna“. 
Pak se posadila na lavičku autobusové zástavky a čekala na spoj, který ji odveze do kopců. 
Kousíček od lesa tam měla svou chalupu se záviděníhodnou skalkou a zahradou. 
„Na charitu bych nikdy nic nedala,“ nechala se slyšet při rozhovoru s řidičem autobusu - se-
dávala vždycky na sedadle hned u dveří. „Člověk nikdy neví, kde ty peníze skončí. To raděj 
nakrmím zvěř v lese a své čtyřnohé mazlíčky doma,“ dodala rázně a za souhlasného přikyvo-
vání řidiče, vytáhla z tašky obrovskou štangli psího salámu. Silná osobnost, šarmantní, za 
všech okolností upravená dáma, která měla pro strach uděláno, vždyť žila sama, na samotě u 
lesa. Všechno však svou vůlí ovlivnit nedokázala. Třeba zdraví. To se časem velice zhoršilo a 
bylo zapotřebí využít služeb místní Charity, včetně domácí hospicové péče, kterou poskytuje. 
 
NEZNÁMÝ SVĚT CHARITY 
„O Charitě jsem věděl pouze to, že v Novém Hrozenkově existuje a že rozváží seniorům obědy,“ 
vzpomíná na dobu před několika měsíci Mirek, syn paní Graclíkové. „Žil jsem v Praze, šéfoval 
úspěšnému časopisu, psal knížky, které se dobře prodávaly a bezstarostně šel od úspěchu 
k úspěchu. Všechno, na co jsem sáhl, se mi dařilo, a když to přeženu, tak jsem si myslel, že smrt 
se mých blízkých netýká,“ připouští M. Graclík. Až náhlé a nečekané zhoršení zdravotního stavu 
stále vitální a soběstačné maminky jej podle jeho vlastních slov – vrátilo na zem a on začal 
vzniklou situaci velmi intenzivně řešit. „Hledal jsem pomoc, zjišťoval, co je možné, brouzdal po 
internetu, navštívil v Karolince kancelář Charity a objevil pro mě do té doby zcela neznámý 
svět,“ tvrdí pan Mirek a po chvíli dodává: „Hluboce před pracovnicemi Charity smekám, proto-
že vím, že sám bych nebyl schopen se o těžce nemocného člověka postarat. Vlastně bych ne-
mohl splnit mamince její přání, aby zemřela doma. Když ještě v nemocnici komunikovala, řekl 
jsem jí, že zařizuji Charitu, která o ni bude doma pečovat, a tak se na návrat těšila.“  
Bohužel, její zdravotní stav se poté zhoršil a pan Graclík si maminku domů přivezl už jako nepo-
hyblivou a takřka neschopnou komunikace. 
DÁT MAXIMUM 
„Na to, že je to chlap, byl v péči o maminku naprosto úžasný,“ říká na adresu M. Graclíka pečo-
vatelka Charity Nový Hrozenkov Dana Kocurková. „Vpluli jsme do té rodiny tak nějak přirozeně 
a přesto, že jsme tam nepůsobili příliš dlouho, bylo to, jako bychom tam byli snad odjakživa. 
Vládl tam velký klid a pokoj, což za podobných situací vždycky nebývá. Víte, on chtěl dát ma-
mince maximum, což opravdu měla. Tak, jak by to asi mělo být vždycky,“ uvažuje nahlas pečo-
vatelka. Po krátké odmlce přiznává, že den, kdy paní Graclíková zemřela, má stále v živé pamě-
ti. „Udělala jsem všechny úkony, jako jiné dny, ale pořád jsem nějak nemohla jen tak říct na-
shledanou a odejít. Něco uvnitř mi to nedovolovalo. Já vám to neumím vysvětlit, ale jako bych 
podvědomě cítila, že už ji živou neuvidím. Držela jsem ji za ruku a nedokázala ji pustit. Vybavuji 

CHARITA NOVÝ HROZENKOV 
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si, jak se za mými zády potichu otevřely dveře, byl to syn paní Graclíkové, asi mi chtěl něco říci, 
ale nerušil nás. Chtělo se mi plakat, ale musela jsem vydržet, jsem přece profesionál,“ říká D. 
Kocurková. „Až potom, v autě, jsem tomu nechala volný průběh. Tam už moje slzy nikdo nevi-
děl“. Za dvě hodiny na to informovala pečovatelku její vrchní sestra, že paní Graclíková zemře-
la. Syn byl u ní. 
NIKDY NEODSUZOVAT 
„Řekla bych, že moci zemřít ve svém prostředí je ideální stav. A právě o to se prostřednictvím 
domácí hospicové péče v Charitě Nový Hrozenkov snažíme. Nehledě na to, že zdravotní péče, 
která je součástí hospicové péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pro klienta je 
tedy zdarma,“ vysvětluje Jarmila Škarpová, vrchní sestra. „V žádném případě však nechceme a 
nesmíme v lidech vyvolat pocit viny, pokud se na to snad necítí,“ dodává hned vzápětí. Důvody 
mohou být podle jejich dlouholetých zkušeností různé: strach ze smrti, z umírání, nebo i fyzické 
či psychické vyčerpání. „Kdybychom předem věděli, jak dlouho bude ten stav trvat – ale to 
nevíme. Můžeme snad jen tušit,“ říká J. Škarpová. Na dokreslení uvádí příklad z praxe: Paní se 
jim svěřila, že je toho na ni i přes pomoc charity hodně a že by si potřebovala jen na pár dnů 
odpočinout. Rozhodla se tedy pro hospitalizaci svého muže. Manžel po pěti dnech v nemocnici 
zemřel. „Jsem si téměř jistá, že kdyby to jen tušila, jistě by těch pár dnů ještě síly sesbírala. To 
ale nikdo dopředu nevíme,“ opakuje znovu vrchní sestra a razantně upozorňuje, že v žádném 
případě si dotyčný člověk nesmí nic vyčítat a už vůbec ho za to nemůžeme odsuzovat. 
MOZAIKA POSLEDNÍCH DNŮ 
„Umřít doma nebo na eldéence je absolutně nesrovnatelné. Přál bych každému, aby mohl 
odejít doma, kde to zná, má rád a může být v posledních dnech na tomto světě obklopen svými 
nejbližšími,“ uvažuje nahlas Mirek Graclík. Vždyť jedině díky tomu mu zůstala mozaika posled-
ních dnů, jež mu sice, jak přiznává, vhání slzy do očí, ale přesto nebo právě proto je za ni vděč-
ný. „Mohu si vybavit, jak jsem mamince přehrával písničky jejího oblíbence Bedřicha Čuby. 
Vidím, jak sedím u postele s vlčákem Rexem, kterého měla moc ráda a pokládám jí ruku na jeho 
hlavu, aby cítila jeho blízkost. Mimochodem, máma odešla před necelými devíti měsíci a Rex se 
s tím dodnes nevyrovnal a chřadne mi před očima. Nebo když jsem jí dával do postele Macka, 
chlupatou pokojovou kočku a nořil do jeho hebké srsti máminy ruce. Děkuji za to, že když od-
cházela na druhý břeh, mohl jsem ji přitom držet za ruku…“ (ren)  
P.S. Od včerejšího večera je opět u své paničky i vlčák Rex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝLETY S HROZENKOVSKOU CHARITOU 

26. června - Poutní výlet do Štípy. Cena zájezdu 250,- Kč 

16. července - Luhačovice. Cena zájezdu 300,- Kč 

16. srpna - Trenčín, poutní místo Skalka. Cena zájezdu 450,- Kč 

 

Více informací nejen o nejbližších zájezdech, ale také o dárkových výletních pouka-

zech získáte přímo u vedoucí sociální dopravy Lucie Krajčové. Kontaktovat ji můžete 

na telefonním čísle 734 875 592 nebo na e-mailové adrese:  

lucie.krajcova@nhrozenkov.charita.cz. 
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POUŤ DO UHERSKÉ 
 

Již jsme si zvykli, že Slavnost Nejsvětější Trojice, provází tradiční, dá se říci rodinná, 
pouť do Uherské k místní zvoničce. Zvonice, která stojí na místě původní stodoly a 
vyrostla v těsné blízkosti rodného domu P. Josefa Trtíka, se sestává ze tří dřevěných 
sloupů sbíhajících se k nebi. Každou stranu jehlanu tvoří skleněná vitráž. Zvonice je 
zasvěcena právě Nejsvětější Trojici.  
Nejinak tomu bylo i letos, a přestože kalendář ukazoval datum 27. května, počasí a 
teploty nám připomínaly spíše začátek léta. Také díky těmto podmínkám dokázali 
poutníci zaplnit připravená místa a modlitbou růžence se připravovali na prožití mše 
svaté pod širým nebem. 
Na pouti byla hojná účast nejen poutníků, ale i kněží, a to především místních rodáků. 
Mši svatou celebroval Mons. Josef Maňák, přítomen byl také P. Josef Trtík, jáhen Karel 
Kocourek ze Zděchova a přes zdravotní indispozici dorazil i P. Vlastimil Vaněk.  
Samotná mše sv. začala přesně v 15:00. Mons. Josef Maňák v kázání zavzpomínal na 
dětství prožité v tomto krásném kraji a připomněl také slavnost v době, když byl vy-
svěcen P. Josef Trtík. Zdůrazňoval také jak těžké je pro člověka vyřešit tajemství Nej-
světější Trojice, ale jak krásné je žít v Její přítomnosti. 
Na závěr mše sv. osobně poděkoval P. Josef Trtík všem zúčastněným duchovním, tak 
také všem poutníkům, kteří dorazili a zúčastnili se této slavnosti. Poté všechny pozval 
k posezení u připraveného pohoštění. 
Jsme vděčni za toto krásné poutní místo, kterému dal vzniknout právě P. Josef Trtík. 
Velký dík ale patří také všem, kteří se o pořádání každoroční poutě starají, připravují a 
podílejí se na zajištění veškerého zázemí a služby pro její uskutečnění, a dávají i 
prostor pro setkávání a sdílení se poutníků. 
 
Pán Bůh zaplať!
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MŠE SVATÁ ZA SKAUTY 

24.4. slavíme svátek sv. Jiří, který je záro-

veň patronem všech skautů a skautek. 

Díky tomuto slavíme v tento den Meziná-

rodní den skautů a skautek a my jsme 

měli poprvé možnost zúčastnit se mše 

svaté, která byla slavena za náš 1. Hověz-

ský odvážný oddíl. Mši svatou celebroval 

P. Ján Rušin z Halenkova, který dle svých 

slov není sice skautem, ale je velikým 

příznivcem skautské myšlenky. Je rád, že 

se skauting vrací na pole zájmu mladých 

lidí, oslovuje je a dávám jim poznávat 

tradiční vztahy a přátelství. Zároveň vyjá-

dřil touhu, aby idea skautu byla vždy 

spojena s Bohem a stal se její nedílnou 

součástí. 

Děkujeme všem, kteří se této mše sv. 

zúčastnili a za modlitby za nás! 

 

SVĚCENÍ SKAUTSKÉ KLUBOVNY 

Na sobotu 12. května jsme připravili akci 

s názvem „Kolaudace skautské klubov-

ny“, kterou jsme společnými silami a díky 

velkorysosti našeho milého P. Vlastimila 

vybudovali v prostorách fary vedle gará-

že. Program jsme rozdělili do dvou částí. 

Dopolední hodiny jsme věnovali členům 

našeho skautského oddílu - výlet, hry, a 

odpolední část byla vyhrazena rodičům, 

hostům a přátelům našich skautíků. Ve 

14.00 jsme začali přivítáním všech zú-

častněných a P. Vlastimil nám při této 

příležitosti klubovnu požehnal a posvětil. 

Následoval další program plný zábavy a 

her, při kterém se zapojili nejen děti ale i 

dospělí. Všichni přítomní byli rozděleni 

do několika skupinek, které se účastnily 

připravených klání – skok v pytli, lu-

kostřelba, zatloukání hřebíků na čas, hod 

vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou skrze 

dešťové kapky, závod v přenášení ping-

pongových míčků a hod tenisákem na 

terč. Odměnou pro všechny bylo pak 

pojídání vynikajících čerstvých langošů a 

dalších dobrot, které hosté přinesli. Vě-

říme, že se všichni výborně bavili a i přes 

drobnou nepřízeň počasí se akce vydaři-

la. Jsme vděčni všem, kteří se za námi 

přišli podívat, či přispěli něčím dobrým 

k občerstvení těla i duše. Budeme se 

snažit, aby naše klubovna byla vždy mís-

tem, kde se budou rodit nová přátelství, 

myšlenky, nápady, zážitky a kde prožije-

me spoustu radostných setkání a zábavy. 



UDÁLOST 

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! 
 

 

KŘÍŽ NA HUSLENKÁCH 

Jak si jistě mnozí z vás stačili všimnout, podařilo se nově zrekonstruovat kříž u evangelického 

kostela v Huslenkách. Záštitu nad tímto dílem si převzala kompletně obec Huslenky, která zor-

ganizovala výběrové řízení na dodavatele nového kříže, dodala dřevo a akci profinancovala. 

Kříž se na tomto mísě nachází nepřetržitě již od od roku 1843. Byl několikráte obměňován, či 

rekonstruován. Před jeho nynější výměnou byl naposled osazován nový kříž 23.5.1981. Tehdy 

paní Antonie Trtíková z Uherské (maminka kněze P. Josefa Trtíka) darovala modřínové dřevo 

pro jeho výrobu a celou akci iniciovala. 26.7.1981 jej pak ThDr. Emil Pluhař v tichosti posvětil. 

Jaké je to srovnání, když v záznamu kronice z roku 1843 čteme, že „během žehnání nového kříže 

byl přítomen nesčíslný dav lidu a k velké radosti farníků byl kříž slavnostně posvěcen“… 

Nynější podobu kříže vytvořil p. Augustin Krystyník, kolář z Nového Hrozenkova. Pan Krystyník 

starý kříž demontoval, rozebral, obnovil kovové části a sošku Pána Ježíše, z modřínu vyrobil kříž 

nový a znovu jej nainstaloval na původní místo. U paty kříže přibyl letopočet 2018, který uvádí, 

ve kterých letech byl rekonstruován. 

Všem, kteří se zasloužili o obnovu kříže patří velké poděkování a Pán Bůh zaplať! 

 

Vlevo původní podoba kříže, vpravo nová verze. 

 

 

 


