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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 

vedením Ducha Svatého jsme začali nový rok 2019. 

Pro nás všechny by měl být rokem misijním. Co si 

pod tím představit? Máme vycestovat co cizích 

krajin šířit evangelium? Ne. Stačí vzít do rukou Pís-

mo Svaté a uskutečnit tuto výpravu do svého nitra. 

Na chvíli se zastavit v neustálém shonu, přivřít oči a 

začít poslouchat Stvořitele, který je v nás. Pokud se 

naučíme takto se ztišit, zjistíme, že i v nás je někdo, 

kdo potřebuje povzbudit, nechat se vést a přijmout 

pomocnou ruku. Misie v nás může být dobrodružná 

výprava objevující nová a skrytá tajemství naší 

duše, poznávat různá tmavá zákoutí, která zůstáva-

ly tak dlouhou skryta, a nechávat zde rozsvítit svět-

lo našeho Pána Ježíše Krista. Tato cesta nás může 

naplnit novým poznáním, obohacením a můžeme 

nalézt odpovědi na otázky, které doteď zůstávaly 

utajeny. Nebojte se proto stát misionářem sebe 

sama, a nechte se vést po cestách pravdy samot-

ným Bohem. 

Mnoho takovýchto úspěšných cest Vám přeje a 

žehná  

P. Vlastimil Vaněk 

 

 

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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CO JE TO MŠE? 

Už jste někdy přemýšleli, co znamenají některé úkony při mši svaté? A proč mše je 

sestavena tak, jak je sestavena? Možná někdo z vás už ano a možná taky si o tom 

někdo už hledal informace nebo se to nějakým způsobem dozvěděl. Ale určitě se 

najdou lidé, kteří o mši toho moc neví, i když do kostela pravidelně chodí. 

V následujících vydáních Farního věstníku, bychom vás rádi seznámili s věcmi oko-

lo mše svaté, o jejím průběhu, co se při ní děje a jaké symboliky církev používá, 

např. proč sedíme, proč stojíme. Věříme, že vás to povzbudí, že budete lépe chá-

pat mši svatou a možná budete po tom lépe prožívat Boží blízkost.  

Na začátek bychom položili trochu provokativní otázku, ale je dobré si na ni odpo-

vědět. Proč chodíme na mši? Někdo by na to odpověděl, že přichází ze zvyku, že 

ho to naučili rodiče a od té doby to tak dělá, jiný, že to je jakási tradice, jiný zase, 

že se přichází setkat s Kristem (s Bohem), někdo by možná řekl, že přichází načer-

pat pozitivní energii, někdo zase přichází, aby zklidnil svou duši po hektickém týd-

nu a oprostil se od toho, co ho čeká v tom dalším. Je mnoho odpovědí, a proto 
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nám dovolte, abychom zde odcitovali jeden úryvek z knihy: „…Proč jsme vlastně 

my, rození katolíci, vůbec začali chodit na mši? Protože se to po nás vyžadovalo.  

Byla to naše povinnost. Ani jsme příliš nekladli odpor, ale možná jsme do toho ani 

nevložili srdce. …. Mnozí dospělí stále chodí na mši, „protože se to musí“, „protože 

to je přece jejich povinnost“. Od jejich dětství se mnoho nezměnilo. Možná jen 

teď mají navíc jakýsi pocit, že „musí splácet dluhy“ a že hodina týdně není až tak 

vysoká cena, kterou musí Bohu splácet za svůj život a za všechna požehnání, kte-

rých se jim dostává. …Dospělý křesťan by však na mši neměl chodit proto, že je to 

zábava (to opravdu není), nebo protože je to inspirativní a krásné (to je vždycky). 

Dospělý křesťan na mši chodí proto, že je to „vyvrcholení činnosti, kterou Bůh 

posvěcuje svět v Kristu, a bohopocty, kterou lidé vzdávají Kristu a srze něj Otci 

v Duchu svatém“. Na mši chodíme, protože toužíme vstupovat do společenství 

s Nejsvětější Trojicí tím, že se připojujeme k oběti Ježíše Krista a máme účast (po-

kud k tomu máme dispozice) na jeho Těle a Krvi.“ (Edward G. Maristany, Milovat 

mši svatou). 

Nyní nás napadá další otázka. Co to slovo „mše“ vlastně znamená? A může mít i 

synonyma, tedy slova příbuzná? Hledali jsme odpověď a našli jsme. Tentokrát 

v knize „Mše svatá pro začátečníky a mírně pokročilé“ jejíž autorem je kněz Radek 

Tichý. A o tu odpověď se chceme s vámi podělit, proto zase citujeme: „Samozřej-

mě, jedná se o překlad latinského missa. Jenže – co to znamená missa? Na to exis-

tuje více názorů. Podle jednoho se jedná o věci seslané z nebe na zem, podle jiné-

ho naše poslání Bohem (mise). Někdo říká, že byl tento pojem převzat z židovské 

oběti příjemné Bohu (missah) či dokonce pohanské oběti mrtvým (mittere). Nej-

pravděpodobnější původ názvu missa je ve slově, které znamená závěrečné pro-

puštění lidu. Kdo byl někdy na mši v latině, možná si vzpomene, že poslední věta 

kněze či jáhna zní Ite, missa est. Protože součástí takového propuštění bylo vždyc-

ky požehnání, začalo se slovo missa používat obecně pro obřad, který Boží požeh-

nání přináší. A tak se z něho postupně stalo slovo označující naši eucharistickou 

bohoslužbu. Jiné názvy pro mši jsou lámání chleba či večeře Páně, které nachází-

me již v Novém zákoně. Dále shromáždění (podobně jako církev), konání (Ježíš 

totiž řekl „to konejte“), nebo eucharistie (tj. díkuvzdání). Obecnější názvy, které 

zahrnují i jiné obřady, jsou bohoslužba a liturgie. Liturgie je z řeckých slov laos a 
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ergon, která znamenají lid a dílo. Liturgie je tedy dílo lidu nebo dílo pro lid. Toto 

slovo má velmi blízko ke slovu boho-služba. Bůh totiž v liturgii „slouží“ svému lidu, 

který si shromáždil. Snižuje se k němu a dává mu spásu. A jeho lid jako odpověď 

slouží svému Bohu, chválí jej a prosí za celý svět.“  

Teď je asi dobré si položit otázku, kdy mše svatá vlastně začíná? Je to zazvoněním 

zvonku, nebo příchodem kněze a ministrantů do presbytáře? První rubrika 

(=prováděcí pokyn, v podstatě „liturgický paragraf“) mše praví: „Když se lid shro-

máždil.“ Tedy mše svatá začíná shromážděním lidu, ještě dřív, než kněz vůbec 

přijde. Proto i mše není soukromou věcí kněze, ale má na ni podíl celý Boží lid.  

Možná to do teď bylo pro někoho trochu těžké, či snad moc teologie a je z toho 

zmatený, tak na závěr přidáváme takové malé jednoduché vysvětlení. Mše svatá je 

nejsilnější myslitelná modlitba, při níž se otvírá nebe a sestupuje na zem a my se 

setkáváme s Bohem. Pán Ježíš přichází k nám a my pak máme Jeho přinášet 

ostatním. V přístupu k liturgii (mši svaté) je nutno se vyhnou dvěma extrémům:  

1) liturgická laxnost (=nedbalost, lhostejnost, to se např. může projevit pozdním 

příchodem, jsou však situace, které omlouvají, ale to jsou věci, které si musíme 

ujasnit ve svém nitru)  

2) liturgický fanatismus (dodržování rubrik za každou cenu, to se např. může pro-

jevit v tom, že když se něco nepovede knězi či ministrantům a někdo z lidí si toho 

všimne a pak vykládají, že to se nepovedlo tomu a tomu a tím zkazil celý průběh 

mše a její důstojnost, i když se jednalo o malou věc, tak je zde dobré si uvědomit, 

že každý člověk dělá chyby).  Totiž smyslem liturgie (mše svaté) je její krása, proto 

je třeba zachovat především ducha předpisů (=jejich smysl). 

To je pro tentokrát vše, s čím jsme se s vámi chtěli podělit a dáli Pán a vše se bude 

dařit, tak bychom se v příštím vydání podívali na liturgické postoje a gesta (jaké 

rozlišujeme a jaký mají význam). Do té doby si užívejte každou mši svatou. 

 

Vaše redakce FV 

 



UDÁLOST 

5 | S t r á n k a  

 

 P. Mons. JOSEF MAŇÁK  

(* 28.5.1950  + 30.11.2018) 

 

POHŘEB 

 

V sobotu 8. prosince 2018, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, pro-

běhl v naší farnosti pohřeb našeho milovaného rodáka P. Josefa Maňáka. Vzhle-

dem k tomu, že si otec Josef přál být pohřben na hovězském hřbitově, bylo naší 

povinností jej důstojně na místo posledního odpočinku vyprovodit a zajistit uspo-

řádání této významné události, která neplánovaně zasáhla do života naší farnosti. 

Do poslední chvíle nebylo jisté, kolik smutečních hostů a kněží bude na pohřbu 

přítomno, a proto byla organizace pohřbu velmi ztížena.  

Díky tomu, že otec Josef strávil většinu své duchovní služby ve farnosti Místek, 

bylo rozhodnuto, že budou slaveny dvě zádušní mše svaté. Rozdělení smuteční 

slavnosti mezi obě farnosti bylo vhodným řešením pro všechny zúčastněné, a to 

především kvůli předpokládané vysoké účasti smutečních hostí. 

 První mše svatá byla zahájena v 9.00 v kostele sv. Jana a Pavla v Místku, kde se 

s otcem Josefem přišli rozloučit nejen jeho představení a rodina, ale především 

místní farníci, o které se tak dlouho a s láskou staral. Celou mši svatou přenášela 

v přímém přenosu TV Noe. Po ukončení tohoto obřadu byla rakev s ostatky otce 

Josefa převezena na Hovězí, kde ve 14.00 začala druhá mše svatá a následné její 

uložení do rodinného hrobu. Zde bude trpělivě očekávat své vzkříšení 

v přítomnosti svých blízkých.  

Při slavení mše svaté za otce Josefa v kostele sv. Marie Magdalské bylo přítomno 

37 kněží. Z nejvyšších církevních hodnostářů se účastnili pomocný biskup olo-

moucké arcidiecéze Mons. Antonín Basler a hlavní celebrant, generální vikář 

diecéze ostravsko-opavské Mons. Martin David. Z dalších hostů nesmíme zapo-

menout především na naše místní dva rodáky P. Jiřího Putalu a P. Antonína Kocur-

ka. Na přání pozůstalé rodiny otce Josefa, doprovázel celou mši svatou hrou na 

varhany a zpěvem chrámový sbor z Místku CANTORES DOMINI. 

Na závěr mše svaté vystoupili oslovení hosté k závěrečným řečem a poděkováním.  

Za obec Huslenky, rodiště otce Josefa, se přišla rozloučit paní Jurčíková. Připomně-

la všem přítomným cestu životem otce Josefa, od jeho narození, školní i profesní  
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činnost, až po vysvěcení na kněze, kněžskou službu a jeho poslední setkání s ním 

před dvěma měsíci na Huslenkách, při události svěcení katolického kříže před 

místním evangelickým kostelem. Přečetla dopis, který ji otec Josef po tomto se-

tkání poslal. Vyjádřil v něm své poděkování za skvělou organizaci slavnosti, své 

milé překvapení nad hojnou účastí věřících a především touhu nad tím, aby lidé 

při pohledu na kříž pocítili jeho význam a sílu lidi spojovat, nikoliv rozdělovat. Ne-

chal v dopise pozdravovat všechny účastníky ekumenické bohoslužby a s přáním 

Božího požehnání a pokoje se pak takto na dálku rozloučil. Paní Jurčíková připo-

mněla, že poslední cesta otce Josefa do rodných Huslenek v sobě nesla nejen udá-

lost v posvěcení kříže, který sám kdysi s otcem pomáhal stavět, ale především 

symboliku posledního rozloučení s rodným místem. Závěr patřil jejímu velkému 

poděkování Pánu Bohu za možnost se s otcem Josefem takto rozloučit. 

Otec Antonín Kocurek se ujal posledního rozloučení za farnost a obec Hovězí a 

valašský soubor Ovčák, který otec Josef na Hovězí založil, a jehož členové byli také 

na pohřbu účastni ve valašských krojích. Připomněl nám, jak veliké, láskyplné a 

oddané srdce Božímu záměru otec Josef měl. Myšlenkou, při které otec Antonín 

zmínil, že farářovo srdce je na konci života opotřebované, protože se hodně dává 

jiným, skutečně připodobnil stav srdce otce Josefa v závěru jeho pozemského 

života. Možná snad proto jej zradilo, neboť už bylo rozdáno všem ostatním, a pro 

sebe už si síly neponechalo… 

Se závěrečným poděkováním za olomouckou arcidiecézi vystoupil spolužák otce 

Josefa Mons. Antonín Basler. Vyjádřil přání za všechny, aby otce Josefa přivítala 

v nebi do své náruče naše nebeská Matka, jejíž svátek jsme v tomto dni slavili. 

Ocenil a poděkoval za jeho práci a činnost v naší diecézi. 

Posledním rozloučivším se byl náš otec Vlastimil. Poděkoval otci Josefovi za všech-

na duchovní i věcná obdarování, která přinesl do naší farnosti. Zdůraznil také tou-

hu místních lidí setkávat se s otcem Josefem při každé jeho návštěvě naší farnosti. 

Především pak to, jak dokázal k lidem přiblížit Boží slovo, kdy každé jeho kázání 

dokázalo člověka velmi obohatit a zároveň, jak velice jsme se na jeho promluvy 

těšili a jak nás naplňovaly. 

ZiB 

Michal Kovář nám poskytl fotografický záznam z pohřbu otce Josefa Maňáka. Na 

stránky FV uveřejňujme alespoň některé z nich připomínající tuto událost. 
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RORÁTY 

Adventní čas je v naší farnosti pravidelně spjat s ranními rorátními mšemi svatými. 

Také poslední advent byl takto obohacen. Kdo byl ochoten si každé úterý a sobotu 

přivstat na 6tou hodinu ranní, prožil společně s dalšími účastníky průvod 

s lucerničkami našich dětí potemnělým kostelem. Jak bývá u nás ve farnosti zvy-

kem, i letos byla mše svatá spjata s návštěvou svatých. Tentokráte to byli patroni 

misijního díla, kteří nám připomněli jejich životní cesty a námahy. Téma misije 

bylo vybráno v souvislosti s misijním rokem 2019. 

 

Jako první mezi nás přišla patronka našeho kostela, sv. Marie Magdaléna /Míša 

Křenková/ 

Sv. Marie nám zpočátku připomněla, jak prostopášným životem žila. V jejím životě 

nastal zásadní obrat po setkání s Ježíšem. Následovala jej spolu s apoštoly na Jeho 

cestách a naslouchala Jeho slovům. Byla první, která našla Ježíšův hrob prázdný a 

také se s Ním jako první setkala po Jeho zmrtvýchvstání. Na závěr nás vybídla ke 

změně svého života. Chtěla, abychom se pokusili oprostit se od svých slabostí 

v modlitbě a ve svátosti smíření. Abychom se odevzdali Ježíši tak jako ona, která 

zažila osvobození skrze Jeho láskyplný pohled.  

 

Druhým svatým mezi námi byl sv. Patrik /Ondra Mikeš/ 

Sv. Patrik nám připomněl svůj nelehký život. Byl prodán do otroctví, ve kterém 

strávil 6 let v Irsku. Chudoba a bída jej povzbudila ve víře v Boha, když se mu po-

dařilo utéci do Francie, začal studovat na kněze, a později byl vysvěcen na biskupa. 

Díky Božímu vedení se vrátil zpět do Irska evangelizovat tamní obyvatele a pomá-

hat s šířením křesťanství. Ve své činnosti byl velmi úspěšný a dodnes je patronem 

Irska. Moc dobře ví, jak dokáže setkání s Ježíšem člověka změnit. Také on nás vy-

bídl, abychom se v těžkých životních situacích nebáli obrátit na Ježíše. Vždyť On 

mu pomohl změnit život z otroka na biskupa a dal mu naději, kterou předával 

ostatním lidem. Sv. Patrik nás vybídl, abychom vzdávali každé ráno a večer chválu 

Pánu modlitbou: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní a 

na věky věků, Amen. 
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Jako třetí se představil sv. Damián de Veuster /Zdeněk Bilík/ 

P. Damián je ve světě znám svojí obětavou misijní činností na ostrově Molokai 

v havajském souostroví. Staral se zde o cca 800 lidí trpící tehdy nevyléčitelnou 

nemocí, malomocenstvím, kteří byli na tento ostrov tehdejší společností odváženi  

a to včetně žen a malých dětí. Jako jediný zdravý člověk se pohyboval mezi těmito 

vyvrženci lidské společnosti téměř 17 let. Pomáhal zde s rozvojem sociální činnos-

ti, výstavbou domů, zajištěním kulturního ale především duchovního zázemí ne-

mocným lidem. Pracoval na ostrově jako tesař, truhlář, hrobník, lékař, ale přede-

vším jako kněz. Po 12ti letech služby na ostrově, je sám nemocí nakažen a po pěti 

letech umírá. Sv. Damián nás vyzval, abychom se nebáli být hrdiny v Božích očích. 

Abychom věřili, že nám Pán dává sílu a naplňuje naše touhy, když mu dokážeme 

říci své ano. 

 

Další v pořadí byl sv. Pavel /Tomáš Hájek/ 

Také sv. Pavel nám připomněl svůj život. Vyzdvihnul, že byl neúnavným pronásle-

dovatelem křesťanů a až Ježíšův zásah do jeho života způsobil, že se nechal pokřtít 

a hlásal Boží slovo na veřejnosti. Podniknul tři velké apoštolské cesty, na kterých 

se věnoval misijní činnosti. Horlivost, která mu byla vlastní využil po svém obráce-

ní při kázání o Ježíšovi a Bohu a napsal 14 listů různým adresátům. Tyto listy jsou 

pevně zakotveny v Novém zákoně a jsou pravidelně předčítány při slavení mše 

svaté. Sv. Pavel apeloval na to, abychom své činy využili ke chvále. Ne však chvále 

své, ale Boha. Máme si pak pravidelně připomínat jeho slova: „Milostí Boží jsem 

to, co jsem, a že ona milost díky Bohu nebyla pro mě nadarmo.“ 

 

Jako poslední přišla mezi nás sv. Matka Tereza /Věrka Křenková/ 

Sv. Matka Tereza byla poslední ze všech přítomných svatých. Připomněla nám, že 

není zvyklá o sobě příliš mluvit, ale na Hovězí udělá výjimku. V 18-ti letech se roz-

hodla odejít na misie do Indie k Loretánským sestrám. Původně neměla přijít vů-

bec do styku s chudými lidmi, ale Bůh tomu tak chtěl, aby se začala starat o ty 

nejubožejší. Z naprosté nuly se začalo její dílo s pomocí Boží rozrůstat natolik, že 

do roka měla 10 spolupracovnic a založili kongregaci Misionářek lásky. Chodily po 

ulicích a vyhledávali ty, kteří potřebovali nejvíce jejich pomoc. Za její činnost do-

stala řadu ocenění, mmj. také Nobelovu cenu. Peníze, které takto získala, věnovala  
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vždy do posledního haléře na pomoc ubohým. Sv. Matka Tereza nás požádala o 

modlitbu za lidi trpící na tomto světě. Přála si také, abychom, pokud je to možné, 

se zkusili něčeho zříci a věnovali pak tento dar strádajícím lidem na tomto světě. 

 

Všichni svatí se nakonec sešli při poslední rorátní mši svaté, aby předali své spo-

lečné poselství. A protože i v nebi je sranda, nezapomněli přidat několik svých 

vtipů pro zlepšení nálady v radostném předvánočním čase. 

Děkujeme všem, kteří připravili celé roráty, a to především Zdíšce Chrástecké, 

která celý program vymyslela a připravila. Velký dík patří všem účinkujícím, kteří 

na sebe vzali podoby svatých, ale i všem těm, kteří měli jakýkoli další podíl na po-

řádání rorátů /Dáši Křupalové – za přípravu otázek a výstřižků pro děti, všem dob-

rým ženám, kteří připravovaly občerstvení na faře, dodání „rorátního“ stromečku 

apod./. Velký dík patří také otci Vlastimilovi za podporu s přípravou rorátů, jeho 

povzbuzující slova a v neposlední řadě za sloužení ranních mší svatých 

ZiB 
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MODLITEBNÍ TRIDUUM 

Jak ten čas letí! Skupinky Modliteb matek hověžské farnosti ve dnech 25.1. – 27.1. 

2019 opět prožily Modlitební triduum, na které přijalo pozvání o něco více farníků 

jak na předchozí modlitební třídenní. Chci přiblížit našim farníkům spiritualitu to-

hoto modlitebního třídenní. 

Triduum je pozváním připomínat si každého čtvrt roku Velikonoční třídenní a pro-

žívat ho spolu s Matkou Boží Marií. Toto modlitební třídenní je darem od Pána 

nejen pro matky z MM, ale pro celou církev a svět. Matky na celém světě se spoju-

jí v jednotlivých dnech v modlitbě na stejný úmysl. V mnoha farnostech jej matky, 

otcové a děti připravují v kostele pro celou farnost. /Když se skupinky Modliteb 

matek rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její 

součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry/. 

V pátek odprošujeme za svoje hříchy. V pátek, když byl Pán Ježíš ukřižovaný, jeho 

Matka stála pod křížem a možná měla sílu jen na jedinou modlitbu, kterou ji naučil 

její Syn: Otče, odpusť nám naše viny… a modlila se ji za nás. V tento den se připo-

jujeme k půstu a modlitbě matek na celém světě a litujeme svých hříchů. 

V sobotu odpouštíme těm, kteří ublížili nám a našim dětem a prosíme o jejich 

obrácení. Sobota byla pro Matku Boží těžkým dnem. Zůstala sama, opuštěná a do 

nebe jako by se nedalo dovolat. Ale ona určitě netoužila po pomstě. Naopak, od-

pouštěla těm, kdo zabili jejího Syna a prosila za jejich obrácení. 

V neděli chválíme Pána, děkujeme mu za všechno, co udělal v našem životě. Má-

me chválit Pána a děkovat mu za všechny dary a milosti – radovat se před jeho 

tváří. Neděle je den radosti, den ZMRTÝCHVSTÁNÍ Pána Ježíše – našeho Pána. 

Triduum je určeno pro všechny, kteří nosíte v srdci bolest, trápení i radost. Mod-

líme se za své děti, manžele, rodiny a ostatní příbuzné, známé a všechny, o kte-

rých víme, že potřebují, aby se za ně někdo modlil. Od Marie se učíme důvěřovat 

Bohu v každé situaci, zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec 

nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam, kde se nám vůbec odpustit nechce, a 

nakonec za všechno velebit Boha. Je to jen potvrzení výzvy, kterou dostala Veroni-

ka /zakladatelka tohoto hnutí Veronika Wiliams/ hned na začátku, aby Panna Ma-

ria byla její učitelkou. 

Pane, přijmi náš upřímný dík vděčnosti za všechna požehnání, která nám sesíláš. 

 

Jana Mazáčová, Hořansko 
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SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE 

Toto modlitební společenství hověžské farnosti tvoří 80 členů - mužů a žen. 
Každý člen při výměně tajemství růžence měsíčně dává dobrovolný finanční 
příspěvek. Tyto příspěvky byly v roce 2018 použity takto: 
 

1.000,- Kč  2x mše svatá za živé a + členy ŽR 
6.000,- Kč  adopce na dálku 12/2018 
4.000,- Kč  pomoc jiné farnosti 
10.000,- Kč  příspěvek na rekonstrukci společenské místnosti na faře 
 500,- Kč  pořízení 5ti nových sad kartiček ŽR 
 500,- Kč  bílé vázy do kostela 
 300,- Kč  květinový dar 
 1.000,- Kč  příspěvek na údržbu Božího hrobu ve Svaté zemi 
 1.000,- Kč  příspěvek na Indonésii 
 
Za společenství ŽR Jana Mazáčová, Hořansko 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 
Tentokrát jsme se k rozdá-
vání a šíření posla Vánoc 
postavili " větším čelem " 
než v minulých letech. 
Jedna skupinka ( 3  kluci ) 
jela pro Betlémské světlo 
spolu s holkami ze vsetín-
ského oddílu Dvojkařek již v 
neděli 16.12. vlakem do 
Hranic na Moravě. Zde jsme 
si přebrali světlo od našich 
skautských bratrů, kteří dorazili z Brna. A poté jsme světlo rozdávali na vlakových 
zastávkách na trase Hranice na Moravě - Vsetín. 
Další, již tradiční akcí, bylo rozdávání Betlémského světla na návsi v pátek 21.12. K 
příjemným chvílím přispěly i krásné adventní písně, které jsme si zapěli spolu se 
scholičkou a také příchozími.  
Jedna skupina vyrazila Betlémské světlo rozvážet také nově vlakem po trase Hově-
zí - Velké Karlovice a zpět. I zde jsme se setkávali s radostným přijetím a milou 
atmosférou. 
Další možností jak si posla Vánoc odnést domů bylo přímo z našeho kostela po 
mších svatých v neděli 23.12., a nebo také z domova od Křenků. 
 

DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU 
  
Ve čtvrtek 27.12. přišla další příjemná událost, které jsme se mohli zúčastnit . 
Súsedské setkání na návsi již v době vánoční a  zpěv krásných koled a hlavně milá 
pospolitost všech zúčastněných. Celé setkání bylo také doprovázeno zdravicí a 
požehnáním našeho pana faráře. 

 
 

 

 

SKAUT HOVĚZÍ 
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SKAUTI A TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V končící době vánoční se hodně z nás s ra-
dostí zúčastnilo Tříkrálové sbírky, kdy jsme 
mohli alespoň malou kapičkou pomoci po-
třebným v péči Charity. 
Opět jsme se často setkávali s pochopením, 
vstřícností a štědrostí darujících. To vše v ka-
marádském duchu a s velkým nasazením 
všech ohromně pějících a koledujících skupi-
nek. Ať tyto dary a nasazení přinesou požehnání i pomoc obdarovaným i darujícím 
a také všem zúčastněným. 
  

AKCE A VÝPRAVY 
Mimo tyto milé " mimořádné " akce samozřejmě probíhaly klasické schůzky našich 
4 družin a také výpravy jako např. lednová výprava kluků Vlčat s názvem Pátrání v 
okolí Brumova, kde jsme mimo dobrodružství a pátrání po tajemné bytosti Yettim, 
mohli také navštívit nedělní mši svatou ve zdejším chrámě Páně a obdivovat také 
2 krásné Betlémy. Jeden pohyblivý a druhý krásně vonící - perníkový. 

 Chtěli bychom vám všem ještě jednou poděkovat za podporu našemu oddílu a 
popřát vám jen samé příjemné požehnané chvíle. Radek Křenek – Beefman

 

 

A na závěr jedna velká prosba: Připravuje se publikace mapující 100 let od půso-
bení skautů na Vsetínsku, kde oddíl či středisko Hovězí má své důležité místo. 
Chtěli bychom vás tímto poprosit, o jakékoliv informace (dokumenty, zápisky, 

fotografie , videa,...) z činnosti skautů na Hovězí či okolí. 
O těchto informacích příp. o možnosti zapůjčení se nám prosím ozvěte telefo-

nicky na mobil: 725 619 341 nebo na e-mail : beefman@skaut.cz nebo osobně u 
Křenků na adrese Hovězí 732 u kolejí. 

Předem za jakékoliv informace děkujeme. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Nádherná valašská zima doprovázela letošní tříkrálovou sbírku, kterou v našem 

regionu pořádala hrozenkovská Charita.  

V sobotu 12.1. se sešlo všech 18 skupinek koledníků a koledníčků v hovězském 

kostele, aby po mši svaté a požehnání od otce Vlastimila vyrazili s pokladničkami 

mezi naše spoluobčany. Koledující skupinka měla většinou tři členy s „černým 

vzadu“ a vedoucího, který za ně zodpovídal. Musíme však zdůraznit, že byli i tací, a 

to především z řad naší dospívající mládeže, kteří si vystačili pouze ve třech. Těm-

to skupinkám bychom chtěli obzvláště poděkovat, za to, že se nebojí jít svým vrs-

tevníkům příkladem, a pohodlí svého domova, dokážou vyměnit za službu pro 

druhé. Od veřejnosti jsme navíc dostali velmi pozitivní zpětnou vazbu, že jejich 

krásný zpěv byl slyšet hodně z daleka a lidé, kteří se s nimi setkali, byli velmi pří-

jemně překvapeni jejich vstřícností, úslužností a ochotou. Nechceme však chválit 

jen tyto koledníky, ale pochvala patří všem, od těch nejmenších až po nejstarší 

vedoucí skupinek. Dobrá nálada se nesla průřezem celým koledováním a někteří 

koledníčci i po náročné koledě měli ještě energii skákat a skotačit ve sněhu. Další 

zase využili klouzačky na Brdku a sjížděli kopec na igelitkách. Pochvalu si zaslouží 

také ti koledníci, kteří vyrazili do terénu se svými hudebními nástroji, a doprováze-

li zpěv koledy hrou na ně. Všichni byli prostě skvělí. 
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Tak jako byli úžasní koledníci, předvedli se stejně i dárci. V letošním roce se opět 

vybralo o něco více peněz než vloni, a můžeme hovořit o rekordní sbírce.  

Kromě již tradiční okamžité pomoci nejpotřebnějším budou peníze použity 

na pořízení tepelného čerpadla pro Víceúčelový charitní dům v Halenkově. Uspo-

řené peníze z vytápění pak budou využity na zakoupení rehabilitačních pomůcek 

pro klienty či na aktivity halenkovského stacionáře Slunečnice. 

 

Všem patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať     

Věrka Křenková 

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019 

 
HOVĚZÍ 2019 vybraná částka 

Čokavec Jiří 12 280 Kč 

Chrástecká Zdislava 3 900 Kč 

Křenková Michaela 8 154 Kč 

Kovářová Gabriela 7 840 Kč 

Jurkov  Andrej 9 740 Kč 

Šrámková Petra 4 010 Kč 

Janušová Viera 7 190 Kč 

Mgr. Kopřivová Lenka 4 694 Kč 

Mikeš Josef ml. 6 124 Kč 

Mikeš Miroslav 6 386 Kč 

Mgr. Křenková Eva 3 293 Kč 

Bc. Křenek Radek 11 288 Kč 

Mikešová Magda 5 270 Kč 

Gnidová Ludmila 4 714 Kč 

Bilík Zdeněk 4 641 Kč 

Koňaříková Helena 3 068 Kč 

Křupala Jaromír 6 515 Kč 

Mikeš Ondřej 4 594 Kč 

celkem 113 701 Kč 

 

CHARITA TS 2019 vybraná částka 

VELKÉ KARLOVICE 115 746 Kč 

KAROLINKA 83 223 Kč 

NOVÝ HROZENKOV 155 527 Kč 

HALENKOV 93 549 Kč 

HUSLENKY 79 421 Kč 

ZDĚCHOV 34 719 Kč 

HOVĚZÍ 113 701 Kč 

celkem 675 886 Kč 
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V PORADNĚ SV. RITY UMÍ I „ZÁZRAKY“ 

Po opatrném zaklepání vchází do Poradny sv. Rity mladá žena. Působí nesměle 

až vyplašeně. „S čím vám mohu pomoci?“ zeptá se jí pracovnice poradny poté, 

co jí nabídla židli. Místo odpovědi se však ozve hlasitý pláč, přerušovaný neustá-

le se opakující větou: „Pomozte mi, nechci přijít o své děti.“ 

Přesto, že Charita Nový Hrozenkov otevřela novou službu, kterou je Poradna sv. 
Rity, teprve nedávno, své klienty už má. „S problémy chodí různými,“ reaguje Eva 
Slováčková, sociální pracovnice poradny a krátce nastiňuje příběh mladé ženy z 
úvodu, matky dvou dětí ve věku 3 a 5 let, která se dostala do úzkých. Manžel jí 
poslední rok nijak finančně nepřispívá ani na děti ani na domácnost. Vlastně půl 
roku už ani neví, kde se momentálně nachází. Ona sama ze svého příjmu zajišťuje 
celou domácnost a potřeby dětí. „Co ženu však nejvíce deptalo, byly výhružky ze 
strany manželovy rodiny – tvrdili jí, že mají známé na úřadech a že ji o děti připra-
ví. Mladou maminku jsem se snažila především uklidnit a hlavně utvrdit v tom, že 
jako pečující matku ji o děti nikdo připravit nemůže. Společně jsme pak probraly 
některé další možnosti, jako například podat návrh na svěření dětí do péče matky 
a otci stanovit výživné. Nebo také, s ohledem na skutečnost, že manžel má ne-
srovnatelně vyšší příjmy, zvážit i podání návrhu na výživné manželky,“ přibližuje 
situaci sociální pracovnice. Paní prý odcházela z poradny opět se slzami v očích. 
Tentokrát to ale byly slzy dojetí. „Říkala, že po nekonečné době temna zahlédla 
světlo na konci tunelu a byla za to opravdu vděčná,“ netají uspokojení ani E. Slo-
váčková. 

Když se chce… 

Ne vždy jsou osudy návštěvníků poradny tolik dramatické, někteří zavítají třeba 
jen proto, že potřebují objasnit situaci ohledně dávek, příspěvků na péči apod. I 
když, jak upozorňuje E. Slováčková, i tady mohou být okolnosti vyhrocené a lidé na 
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pokraji sil.  „Přišla za námi do poradny paní, která má velmi nemocnou maminku a 
hlavně v poslední době se její zdravotní stav zhoršil.  Do domova pro seniory ji dát  

nechce, ale má už jen 3 roky do důchodu, a nemůže si dovolit zůstat doma bez 
finančních prostředků, je rozvedená,“ vysvětluje situaci sociální pracovnice, která 
z rozhovoru velice záhy zjistila, že paní nemá vůbec ponětí o tom, že existuje pří-
spěvek na péči a že pokud bude mamince přiznán II. stupeň a výše, může přejít na 
péči o osobu blízkou, kdy doba péče se jí započítá do důchodu a stát za ni bude 
platit zdravotní a sociální pojištění. „Celý proces jsem ji vysvětlila, vypsaly jsme 
všechny potřebné formuláře a nyní čekáme na vyjádření,“ uzavírá další krátký 
příběh z charitní poradny E. Slováčková. Jedním dechem přiznává, že nemůže ne-
vzpomenout ještě jeden zdárný počin Poradny sv. Rity, který jí osobně udělal ob-
rovskou radost. Ukázal totiž, že když se spojí lidé s dobrou vůlí, tak Charita dokáže 
i „zázraky“. „Telefonicky se na nás obrátila výchovná poradkyně střední školy 
s tím, že mají v maturitním ročníku chlapce, který bydlí v jedné z obcí, v nichž Cha-
rita Nový Hrozenkov působí. Hoch žil sám s maminkou, ta však zemřela a bylo 
potřeba mu pomoci v jeho složité životní situaci. V rámci naší ´poradenské terénní 
práce´ jsem navštívila školu, kde studuje.“ Za přítomnosti výchovné poradkyně se 
dozvěděla smutný příběh, na jehož konci je chlapec, který je čerstvě plnoletý, od-
kázaný sám na sebe – a vlastně bez finančních prostředků. Jeho otec sice žije, ale 
už roky o něho nejeví zájem.  Třídní profesorka má obavu, že pokud si chlapec 
bude nadále po večerech přivydělávat na brigádách, aby měl z čeho žít -  sirotčí 
důchod mu totiž postačí pouze na zaplacení nájmu, nebude se moci řádně připra-
vit na maturitu v příštím roce. Aktuálně bylo tedy nejdůležitější zajištění finančních 
prostředků. Bude potřeba podat návrh k soudu na stanovení výživného otci, aby 
pak bylo možno žádat o další sociální dávky. Co ale do té doby? „Tady se ukázalo, 
jak je Charita ´mocná´ a propojení jejích služeb silné, jen se musí chtít,“ uvažuje 
nahlas E. Slováčková. „Podařilo se nám zajistit ´mecenáše´ – předobrou duši, která 
chlapci zatím finančně vypomůže. Prostě i ´zázraky´ v té naší poradně někdy umí-
me. 

Poradna sv. Rity:  Vsetínská 71, 756 05 Karolinka (budo-

va zdravotního střediska - přízemí), tel.:  728 324 494. Ve 

dnech: pondělí 8:00-13:00 hod., středa 13:00-17:00 hod. a 

čtvrtek terén (mimo poradnu) 10:00-12:00 hod. 

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ ! 



POZVÁNKY JSOU KE STÁHNUTÍ  NA www. farnosthovezi.cz                    POZVÁNKY 

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! 
 

 

 

 

 

 


