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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 
Popeleční středa nás uvedla do začátku postní do-
by, nebo přesněji řečeno doby čtyřicetidenní. Slovy 
proroka Joela si připomínáme její skutečný smysl: 
„Navraťte se ke svému Bohu, neboť je milostivý a 
plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá 
ho lítost nad každým zlem! (Jl 2,13)“. 
Jak víme, postní čas není jen o tom odříci si nějaké 
to sousto, ale má základní tři pilíře. Modlitbu, půst 
a almužnu. Jeden bez druhého nemohou fungovat a 
jsou mezi sebou propojeny, neboť: 
Almužna – znamená milosrdenství. Máme být lidmi 
velkorysými, odpouštějícími a se srdci milými a 
otevřenými tak, že se staneme Bohu podobnými. To 
je neuskutečnitelné bez modlitby. 
Modlitba – trávení času s Bohem, stálý život v jeho 
přítomnosti. Je ovšem neuskutečnitelná bez půstu. 
Půst - zříkám se něčeho, abych získal něco jiného 
a většího. Stávám se totiž citlivějším pro Boží pří-
tomnost a díky tomu se také stávám milosrdnějším 
člověkem. 

Přejeme vám, abyste během postní doby doká-
zali tyto pilíře naplnit a vaše srdce byla milá 
Bohu.             Vaše redakce 
 

Na této cestě všem žehná P. Vlastimil Vaněk 
 
 

 

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ledna oslavil své životní jubileum,  85 let života, náš milovaný pan dok-
tor, kostelník, kronikář, zasloužilý hasič, páleničář, redaktor, ale přede-
vším skvělý člověk MVDr. František Kovář. 
Františkovi ze srdce přejeme, aby mu do dalších let vydržel jeho životní 
optimismus, moudrost, duchaplnost, vitalita a samozřejmě pevné zdraví. 
K tomuto mu vyprošujeme požehnání Boží, Panny Marie a hojnost darů 
Ducha Svatého! 

6. února oslavil své 62. narozeniny náš pan farář, P. Vlastimil Vaněk. 

Otče, přejeme Vám, aby Vás vždy provázela Boží prozřetelnost, aby Vaše 

myšlenky vedl Duch Svatý a také aby nad Vámi vždy držela ochrannou 

ruku Matka Boží, Panna Maria. Přejeme Vám hodně Božího požehnání a 

síly ve Vaší nelehké službě a otče vězte - JSTE NÁŠ, MÁME VÁS RÁDI A 

MODLÍME SE ZA VÁS!  
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ROSA MYSTICA 
 
 

 

 
 
 

 

 
  

 

Děti, které se připravují k 1. Svatému 
přijímání, jsou každou neděli jednotli-
vě provázeny modlitbou nás všech 
přítomných v kostele. Každému dítěti 
je pak do rodiny na týden zapůjčena 
socha Panny Marie – Rosy Mysticy. 
Socha Rosy Mysticy – neboli Mystické 
Růže, nebo také Mystické Tělo Církve, 
či Matka Milostí, se u nás ve farnosti 
objevila, dá se říci „tajemně“. Sochu 
nikdo neobjednal, nikdo neví, kdo ji 
poslal a nikdo za ni nic nechtěl. U so-
chy byl pouze průvodní dopis 
z MONTICHIARI od neznámého dárce, 
ve kterém vyslovuje přání, aby socha 
putovala po farnosti a lidé se k ní mod-
lili. Od té doby pravidelně navštěvuje 
naše domovy a tiše naslouchá modlit-
bám farníků. Abychom však pochopili 
její správný význam a důležitost, roz-
hodli jsme se připravit do Farního 
věstníku zkrácený popis toho, na ja-
kém základě tyto sochy vznikaly a jaký 
význam mají pro samotné věřící. 

Montichiari je menší město pod Bergamskými Alpami, ležící v úrodné Pádské 
nížině asi 20 km jihovýchodně od Brescie, sídla biskupství, poblíž nádherného 
alpského jezera Lago di Garda. Zde se Matka Boží začala zjevovat v r. 1946 
prosté, tehdy 36-leté ženě, Pierině Gilliové. Zjevení se po dlouhé časové odml-
ce 19 let přesunula na předměstí Montichiari-Fontanelle, a když církevní auto-
rity Pierině zakázaly přístup na místo zjevení, Maria se své vyvolené duši zjevo-
vala zpravidla v jejím soukromí, a to až do r. 1983. Celkem došlo k několika 
desítkám zjevení, jejichž počet není zcela přesně znám; některá měla ráz ve-
řejný, většina spíš soukromý. V literatuře se uvádí celkem 8 zjevení v Monti-
chiari, 4 zjevení ve Fontanelle a asi 45 zjevení soukromých, zpravidla v Pierini-
ně soukromé kapličce, kterou si upravila ve svém obydlí. 
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Na základě těchto zjevení a jejich poselství nechal místní farář Msgre opat Abate 
Francesco Rossi podle Pierinina návodu zhotovit mariánskou sochu v podobě Mys-
tické Růže. Sám popisuje, co se dělo při jejím přivezení do farnosti: 
„Když byla socha přivezena, nesli jsme ji do dómu v opravdovém triumfálním prů-
vodu. V nadšení ji tam doprovázela kapela, pochodňový průvod a tisíce lidí. V 
dómě jsme ji postavili doprostřed pod kopuli. A tam stála nejméně osm týdnů a 
kolem dokola byla nádherně ozdobena květinami a svícemi. A za té doby, co tam 
stála, tam za ní přicházely tisíce farníků a poutníků, a přímo tam se událo mnoho 
zázraků a uzdravení, ale ty největší zázraky se odehrávaly v duších. My, kněží, jsme 
nevycházeli ze zpovědnic. Prožívali jsme opravdové zázraky obrácení. Pak jsme 
nechali sochu putovat po farnosti a různých filiálních kaplích i po rodinách. A mo-
hu klidně říci, že putovní socha Rosa Mystica vykonala v mé farnosti víc duchovní 
práce, než ta nejlepší misie. Později jsem ji dal postavit na pravý boční oltář, kde 
stojí dodnes.“ 
"Do Montichiari a zejména do Fontanelle přicházejí tisíce poutníků. Dějí se zde 
znamení a zázraky jako za života Kristova: přírodní zázraky, uzdravení posedlých a 
nemocných, ale především mnohá spontánní a velká obrácení. A právě tato obrá-
cení jsou pro mne tím nejneklamnějším znamením pravosti," říká P. Rossi.  
Farář Rossi měl šťastnou ruku, když si ke zhotovení sochy Marie, Mystické Růže, 
vyvolil řezbářskou rodinu Perathonerových. Otec vytvořil už zmiňovanou sochu 
stojící na pravém postranním oltáři v dómě v Montichiari a jeho syn téměř dvou-
metrovou sochu umístěnou ve Fontanelle. 
 Když Svatá Panna řekla v den svých narozenin 8. 9. 1974 Pierině, zarmoucené nad 
tím, že na kostelní vrata byly opět přitlučeny vyhlášky proti zjevením, že už v té 
věci něco zařídila, nikdo ještě netušil, že tím mínila, jak se později ukázalo, svoje 
putovní sochy. Dnes se neví, jak vlastně tento nápad vznikl, když s ním však přišli 
za Pierinou, ihned se pro něj zapálila. Především bylo nutné upřesnit celkový 
vzhled sochy. Ona dómská socha byla bez růží, a tak za vzor byla vzata socha z 
Fontanelle s tím, že všechny růže měly být umístěny ne do trojúhelníku, ale vedle 
sebe. Práce se ujal syn Caja Perathonera a podle Pierininých upřesňujících pokynů 
vyřezal dnešní světoznámou sochu Marie, Mystické Růže, tak jak se Pierině Maria 
po třicet let zjevovala. Postupně byly vyráběny další sochy, dvoumetrové, menší a 
nakonec i sádrové asi 50centimetrové, u některých docházelo k zjevením Panny 
Marie. Došlo i ke zjevení Pána Ježíše, který stanovil, jak má vypadat obřad přejí-
mání i loučení se s putovní sochou Marie, Mystické Růže (viz kniha, z níž čerpáme, 
str. 58-59). Těchto soch je nyní po světě přes 40.000 a obrazů, které mají stejné 
vlastnosti, více než milión. 
Podrobnější informace ke zjevením, poselstvím a kompletním informacím k Rose Mystice naleznete v knize 
uvedené ve zdroji. Kniha je k zapůjčení na naší faře. 
Zdroj: František Press: "Maria - Mystická Růže"; 1. vydání, Mariánské nakladatelství, Brno 199
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1. FARNÍ PLES 
 
„Tož co děcka, jdem do toho?“ 
To jsou slova Zdíšky Chrástecké na naší první schůzce ohledně organizace farního 
plesu. Konala se během schůze farní rady a kvůli objednání plesové hudby, rezer-
vaci sálu a termínu, bylo nutné položenou otázku vyřešit co nejdříve. Po intenzivní 
debatě PRO a PROTI bylo rozhodnuto, že se do uspořádání plesu s Boží pomocí 
pustíme. 
Na Obecním úřadě jsme tedy požádali o volné termíny sálu, a protože jsme byli 
mezi prvními, vybrali jsme si datum konání plesu na 25. 1. 2020. Následně 
k tomuto termínu byla oslovena i hudba, která je nedílnou součástí každého plesu. 
Výběr muzikantů byl na doporučení jasný. Skupina FAŤAMORGÁNA z Hranicka, 
pod vedením kapelníka P. Petra Utíkala. Hudba pozvání přijala a první důležité 
kroky jsme tak měli za sebou.  
Ovšem starostí a chystání kolem této akce probíhaly po celý rok. Hodně organi-
začních věcí si pod patronát vzala Zdíška, ale je nutno zmínit, že organizace plesu 
není jen o jednom člověku a bylo nutné zapojit ostatní členy našeho farního spo-
lečenství tak, aby se celé dílo zdařilo. Vzhledem k tomu, že jsme chystali ples po-
prvé, bylo nutné požádat o pomoc jiná místní společenství, která již mají s těmito 
akcemi své zkušenosti. Pomohli valaši, sportovci i hasiči. Každý ochotně nabí-
dl radu a doporučení co funguje, čeho je potřeba se vyvarovat, co je potřeba na-
koupit, nachystat apod. 
Postupně se tedy začaly scházet střípky důležitých informací a pomalu se rozdělo-
valy konkrétní úkoly osobám, které se podílely na organizaci plesu. Všichni oslove-
ní se vrhli do svých „nepovinných povinností“ velmi odhodlaně a s velkou „ver-
vou“. Během roku následovaly další upřesňující schůzky s předáváním informací 
co, a jakým směrem, se vyvíjí. 
S postupující časem se zvyšovala nervozita, aby se na nic nezapomnělo. Krátce po 
Novém roce jsme začali s předprodejem lístků přes Obecní úřad. Možnost zakou-
pení lístků byla i v našem kostele. Odhodlání všech začal trošku nahlodávat fakt, že 
s blížícím se termínem plesu není mnoho prodaných lístků a nervozita v řadách 
organizátorů byla znát. Otec Vlastimil vyhlásil v kostele možnost poskytnutí pří-
spěvku na farní ples a je nutno podotknout, že farníci prosbu vyslyšeli a přispěli 
darem ve výši cca 4.000,- Kč, který předčil všechna naše očekávání.  
Prosby organizátorů, farníků i otce Vlastimila k Duchu Svatému a Panně Marii byly 
vyslyšeny, a těsně před plesem již bylo z obce hlášeno, že je prodáno 100 lístků. To 
byla meta, které jsme chtěli minimálně dosáhnout tak, abychom byli schopni po-
krýt náklady vynaložené na pořádání plesu. 
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V pátek před samotnou akcí jsme měli možnost připravit sál, nachystat stoly, vý-
zdobu a připravit vše potřebné, co jsme chtěli již v sále mít. Zápal organizátorů byl 
už hodně vidět a všem šla práce dobře od ruky. Většina důležitých věcí tedy byla 
v pátek připravena. V sobotu ráno otec Vlastimil sloužil mši svatou za 1. Farní ples. 
Po tomto „povzbuzení“ jsme se přesunuli do sálu k doladění všech potřebných 
věcí. Díky spolupráci s panem Staňkem byla pro plesové hosty připravena kuchy-
ně, bar, restaurace a prodej dalších pochutin. 
V 18:00 se všichni organizátoři sešli v sále a připravovali poslední detaily na pří-
chod účastníků plesu. Hudba byla na místě již od odpoledne a tak nezbývalo, než 
svěřit samotný průběh plesu Boží prozřetelnosti. V 19 hodin se začali scházet první 
plesoví hosté, a sál se začal utěšeně naplňovat. Do oficiálního zahájení plesu, který 
byl naplánován na 19:45, již nebylo v sálu volné místo. Uvítání hostů si vzal na 
starosti otec Vlastimil, který také požehnal všem účastníkům a organizátorům za 
jejich přízeň, píli a snahu.  
Následovalo první překvapení plesu. Organizátoři plesu připravili speciální píseň 
určenou výhradně pro farní bál a poprvé ji zazpívali veřejnosti (celá píseň je ke 
shlédnutí a poslechu na našem farním facebooku). Poté si již vzala mikrofon kape-
la FAŤAMORGÁNA a začal tanec… Tedy v tom dobrém slova smyslu. Parket se 
okamžitě zaplnil tanečními páry a takto to zůstalo po celý večer. Nebylo snad hu-
debního vstupu, kdy by nebyl parket plný. 
Přibližně ve 22:30 začala avizovaná zábavná scénka. Režisérka tohoto programu – 
Maruška Surá – připravila a nazkoušela se svými „ochotníky“ soubor krátkých vy-
stoupení, jak probíhaly různé životní etapy kdysi, a jak je prožíváme v dnešní době. 
A protože jsme byli na prvním farním plese, byly vybrány události, které jsme zaží-
vali v životě poprvé – narození miminka, první rande, poprvé do školy, první za-
městnání, první sportovní zážitky a zkušenosti… ale také další etapy našeho života 
– oslavy MDŽ, či ukázka aktivit občanů v důchodového věku. Scénky podtržené 
hudební kulisou byly dle potlesku publika velmi povedené a všichni se skvěle bavi-
li.  
Poté následoval další zábavný program. Pro odvážné páry jsme měli připravenu 
soutěž s pohádkovým názvem „O Popelčin střevíček“. Bylo osloveno 7 dam, které 
poskytly do losovacího koše svůj střevíček. Následně se přihlásilo 7 pánů, kteří si 
měli vylosovat vždy jeden střevíc a najít jeho majitelku. Tu poté vyzvali k tanci a 
předvedli své taneční umění. Nejrychlejší pár, který se objevil na parketu, vyhrál 
hodnotnou cenu v podobě krému na boty, ostatní byli za svoji odvahu pozváni do 
baru na něco dobrého. Pár, který se objevil na parketu jako poslední, vyhrál malou 
svítilnu, aby si svoji Popelku příště našli rychleji… 
Čas během dobré nálady a v dobré společnosti běží neuvěřitelně rychlým tem-
pem. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se přiblížili ke konci 1. Farního 
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plesu. Za bouřlivého potlesku roztančeného davu, byla hudba nucena přidat ještě 
další písně, ale konec se i tak neodvratně přiblížil. 
Jsme rádi, že se 1. Farní ples vydařil, a že se účastníkům tato akce líbila. Za organi-
zátory je nutno poděkovat všem hostům, že vytvořili skvělou, až bychom mohli 
říci, rodinou atmosféru. Celý večer se nesl ve výborné náladě, kterou nikdo nepo-
kazil nevhodným společenským chování. Za to patří veliký dík všem! Rádi bychom 
touto cestou také poděkovali kapele FAŤAMORGÁNA, všem jejím členům a přede-
vším pak otci Petru Utíkalovi, že přijal naše pozvání a na Hovězí se svojí skupinou 
přijel. Veliký dík také všem podporovatelům a sponzorům, kteří jakýmkoli způso-
bem přispěli na náš farní ples. Děkujeme také všem, kdo nás provázeli svojí mod-
litbou. Moc si této podpory vážíme. Díky také celému organizačnímu týmu, který 
se podílel na zdárné přípravě a samotném průběhu plesu. Za všechny pak patří 
veliké díky Zdíšce Chrástecké za její iniciativu a vedení celé akce! Pán Bůh zaplať! 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
Na 11. Leden byla připravena Tříkrálová sbírka v naší obci. Do nezvykle teplého 
lednového dne vyrazili skupinky vedoucích a koledníků s vědomím udělat další 
dobrý skutek pro svého bližního a napomoci tak Charitě v její činnosti. V letošním 
roce byl výtěžek sbírky určen pro „Zkvalitnění zázemí terénních služeb Charity 
Nový Hrozenkov“. 
Oproti minulým ročníkům bylo skupinek o trocho méně, přesto organizátoři vše 
připravili tak, aby byli koledníci schopni pokrýt celou naši obec. Každý obyvatel 
Hovězí, který měl vůli a zájem, si tedy mohl vyslechnout známou tříkrálovou kole-
du.  
Začátek koledování začal v 9:00 v našem kostele. Kdo měl zájem, mohl se už od 
8:00 zúčastnit mše svaté, kterou otec Vlastimil slavil právě za koledníky. Po mši 
svaté byly předány pokladničky vedoucím a proběhla společná  instruktáž 
k samotnému průběhu koledování. Informace o trasách již dostali vedoucí skupi-
nek dříve, stejně tak jako seznam přidělených koledníků. S chutí a odhodláním 
nakonec všichni vyrazili do terénu, do vzdálenějších míst byli koledníci dopraveni 
auty. 
Jak se můžete přesvědčit níže v tabulce, sbírka byla i letos opět rekordní a jsme 
moc rádi, že je u nás pořád spousta dobrých lidí, kteří jsou ochotni svým finančním 
darem pomoci těm, kdo to skutečně potřebují. Těší nás, že celková podpora 
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Tříkrálové sbírky napříč celou republikou má vzrůstající tendenci. Jak se sami mů-
žete přesvědčit na www.trikralovasbirka.cz , vybrala se letos na podporu činnosti 
Charity rekordní suma. Těší nás, že arcidiecéze olomoucká si i letos udržela první 
pozici ve výši vybrané částky napříč všemi diecézemi v ČR v těsném předstihu před 
diecézí brněnskou. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se aktivně zapojili do Tříkrálové sbírky, a to 
jak koledníkům, vedoucím, organizátorům, ale také za podporu farností, ve kte-
rých sbírky probíhaly. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY SKUPINEK HOVĚZÍ 

1 Čokavec Jiří 7 643 Kč 

2 Chrástecká Zdislava 5 500 Kč 

3 Křenková Michaela 7 845 Kč 

4 Kovářová Gabriela 4 634 Kč 

5 Jurkov  Andrej 6 226 Kč 

6 Šrámková Zuzana 5 080 Kč 

7 Janušová Viera 3 491 Kč 

8 Mgr. Kopřivová Lenka 5 913 Kč 

9 Mikeš Josef ml. 4 832 Kč 

10 Mgr. Křenková Eva 7 190 Kč 

11 Bc. Křenek Radek 12 274 Kč 

12 Mikešová Magda 13 820 Kč 

13 Gnidová Ludmila 5 990 Kč 

14 Bilík Zdeněk 13 168 Kč 

15 Kovářová Markéta 8 975 Kč 

16 Mikeš Ondřej 5 252 Kč 

  celkem 117 833 Kč 

 
VÝSLEDKY CHARITA N.H.  

Velké Karlovice 146 856 Kč 

Karolinka 92 066 Kč 

Nový Hrozenkov 159 393 Kč 

Halenkov 108 015 Kč 

Huslenky 70 032 Kč 

Zděchov 37 663 Kč 

Hovězí 117 833 Kč 

celkem 731 858 Kč 
 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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FARNÍ BRIGÁDA 
 
Jak se říká „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Naštěstí brigáda na farském dvoře, 

se nekonala přesně na Nový rok, ale až 2. ledna, a tak snad si všichni, kdo se jí 

zúčastnili, mohou oddechnout, že nebudou muset štípat dřevo po celý rok. 

V každém případě velká fůra dřeva byla vhodným fitness doplňkem po kaloricky 

náročných vánočních svátcích. Bukové klátky se samy nenaštípají a sekera je v 21. 

století přežitek. Na místo byla tedy dopravena těžká hydraulická technika, spojená 

se supervýkonným traktorem, poháněným nízko-emisním palivem, přesně dle 

norem EU. Výsledek byl ohromující. Nejen, že všichni pracovníci dýchali čistý 

vzduch, ale za jeden den se podařilo zpracovat celou hromadu přivezeného dřeva. 

Díky tomu se bude moci i nadále každý návštěvník fary radovat z jejího teplého a 

útulného prostředí. Nutno podotknout, že do montérek se oblékl i náš otec Vlas-

tík, a jak bylo vidno, nevládne jen silným slovem za ambonem, ale i pevnou rukou 

při takto těžkých pracech. 

Každému, kdo se jakýmkoli podílem zúčastnil této brigády, a dopomohl k jejímu 

zdárnému průběhu a dokončení, patří vřelý dík a Pán Bůh zaplať! 
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NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ 
Je 1. leden. Nový rok. Ale také svátek Panny Marie. Po dopolední návštěvě kostela 
přijímáme pozvání otce Vlastimila, a ve 14:00 vyrážíme tradičně na Sv. Hostýn 
pozdravit Matku Boží. Letošní výstup z Chvalčova je trošku smutný. Jednak není 
žádný sníh, stezka je bahnitá a uklouzaná, a potom ten les, kterým jsme vždycky 
stoupali, už tady prostě není… Kůrovcová kalamita a intenzivní těžba dřeva si vy-
brala svou daň. Přesto všechno si cestu užíváme, je nás totiž oproti minulým letům 
poměrně hodně, a tak trošku „závodíme“, kdo bude nahoře první. Cestou potká-
váme nezvykle mnoho poutníků, teplé počasí vytáhlo ven v tuto dobu více lidí, než 
je obvyklé. Za chvilku jsme nahoře. Při stoupání jsme byli přece jen trochu chráně-
ni zbylými stromy a kopcem, ale nahoře před bazilikou pěkně protivně fouká. Pro-
pocená trika po intenzivním pochodu nepříjemně chladí a tak se raději uchylujeme 
do bezpečí baziliky. Tady je teplo a útulno. Zrovna končí mše svatá, a my už si po-
malu chystáme zpěvníky pro přezpívání koled u betléma. Z mikrofonu však dostá-
váme informaci, že bude sloužena ještě jedna mše svatá. Otec Vlastík se jde ze-
ptat, kdo se nám to „vlomil“ do našeho plánu. Vzniknul trošku komunikační šum, a 
mši svatou má domluvena některá z farností se svojí scholou. Nevadí, máme to 
trošku zpestřené. Děti zpívají pěkně a netradiční doprovod elektrické kytary je 
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zajímavý. Po mši svaté přichází tedy náš čas. Po roce opět oslavujeme narození 
Ježíška v potemnělé bazilice svým zpěvem a je nám dobře. Výzdoba kostela je tak 
jako každý rok impozantní a vše se třpytí a leskne. Stejně tak, jako křesťanská duše 
během vánočních svátků.  
Zazpíváme společně většinu koled z Kancionálu, společně se vyfotíme, loučíme se 
s některými souputníky a Matkou Boží a připravujeme se na sestup do údolí hlu-
bokou nocí. Ještě že jsme nezapomněli povinnou výbavu – lucerny, svítilny a če-
lovky. Ale i Pán nám podává svoji pomocnou ruku a dává luně tolik záře, že by-
chom to zvládli snad i bez baterek. Sestup je o poznání rychlejší, než cesta nahoru. 
Všichni dorážíme v pořádku k autům a vydáváme se směrem k domovu. 
Tyto novoroční poutě mají své obrovské kouzlo a dokážou naplnit lidskou duši 
velkým pokojem. Rádi bychom povzbudili i ostatní, aby se nebáli připojit se příští 
rok k nám. Kdo nemůže jít pěšky, je možné se dopravit nahoru i autem, povolenky 
jsou zajištěny. 
Děkujeme za skvělý zážitek a dáli Pán Bůh, těšíme se zase za rok! 
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Pěkné pozdravy na začátku postní doby vám posílají skauti. Přejeme vám i nám 
všem, ať se dobře připravíme během tohoto času na Velikonoce, neb kdo je dobře 
připravený, pak zvládne i nástrahy a velká pokušení.  
Co se dělo od našeho posledního příspěvku? Doby adventní i vánoční byly naplně-
ny několika moc krásnými událostmi.   
SKAUTSKÁ AKADEMIE 2019 -  TENTOKRÁT NA HOVĚZÍ 
Je sobota 8 hodin ráno 14. 12. 2019 a do Hovězí se začínají sjíždět první zástupci 
skautských oddílů fungujících pod záštitou střediska Vsetín. Hovězský 1. HOOD 
dostal příležitost ukázat, co se za těch pár let novodobého skautování naučil, a tak 
každoročně konaná AKADEMIE, padla na jeho bedra. Slavnostního úvodu a poté i 
moderování celého dopoledne se ujala družina Kalwers a nutno dodat, že se jim 
velmi dařilo. Celý program byl laděný v duchu celosvětového setkání skautů Jam-
boree, jehož byla jedna členka Kalwers – Siri ,přímo a aktivně účastna.  
Úvodem byli přivítáni všichni významní hosté a poté už začala vystoupení a pre-
zentace celoročních aktivit jednotlivých oddílů. Život na Jamboree je krásný, ale ne 
vždy snadný, což si zástupci jednotlivých oddílů vyzkoušeli při získávání potravin, 
snaze se v teple vyspat, či ochránit své tělo před spalujícími paprsky slunce. 
Nálada mezi účinkujícími i diváky byla veselá, vřelá a velmi motivující. 
Na závěr si všichni zúčastnění zazpívali, popřáli krásné svátky a mnoho sil do další-
ho skautování a  za tónů večerky vzpomněli na táborové večery.  Eva K. 

 

 

SKAUT HOVĚZÍ 
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BETLÉMSKÉ SVĚTLO 21.12.2019 
O události s rozdáváním betlémského světla informoval místní tisk takto: Betlém-
ské světlo zazářilo potřicáté 21.12.2019 
Museli si přivstat. Aby dodrželi tradici a přivezli lidem do Vsetína radost a pokoj. 
Skupina asi desíti vsetínských a hovězských skautů dorazila v sobotu ráno na 
nádraží s betlémským světlem.   
Vstávat museli brzy ráno, aby byli včas v Hranicích, kam plamínek dorazil z Brna. 
„Odjížděli jsme už v 6.50. V Hranicích nás na nástupišti čekali asi tři skauti, od 
kterých jsme si světlo přebrali,“ hlásí Richard Křenek, kterému kamarádi 
z Hovězského odvážného oddílu (Hood) neřeknou jinak než Šiška. Mladí skauti 
byli připravení uchránit plamínek a dovézt jej za každou cenu.„Máme lucerničky 
a petrolejky, ty jsou nejbezpečnější. Kdyby přece jen některá zhasla, vezeme jich 
dost a zase si připálíme. Navíc máme ještě svíčky v kelímcích,“ hlásí devítiletý 
skaut. „Petrolejka se mi jednou převrátila, museli jsme pak trochu vytírat, ale 
světlo jsme zachránili,“ dodává hrdě. Stejně jako Šiška jela poprvé pro betlémské 
světlo také Amazonka – Alexandra Gnidová, též členka oddílu Hood. „Světýlkem 
pomůžeme navodit atmosféru Vánoc, máme tu kousek betléma, když se narodil 
Ježíšek,“ vysvětluje čtrnáctiletá skautka. Plamínky dovezou členové oddílu Hood 
na Hovězí, ale budou je šířit dále Hornovsackem. „Pojedeme s nimi vlakem do 
Velkých Karlovic a zase zpátky a budeme je rozdávat na jednotlivých zastáv-
kách,“ doplňuje Amazonka. Vsetínští skauti zase tradičně šíří světlo v centru 
města na náměstí Svobody. „O půl páté budeme v Dětském vánočním městečku, 
tam si můžete dojít připálit,“ zve jedenáctiletá Julie Esteřáková ze vsetínského 
oddílu. Přímo na nádraží převzal betlémské světlo už tradičně Jan Kozubík 
z Valašské Polanky. „Dělám to aspoň deset let. Jezdíval jsem pro něj do Valaš-
ského Meziříčí i do Lidečka a Valašských Klobouk. Vždycky vozím dvě lampičky, 
pro jistotu. Ještě s malými dětmi to byly krušné chvilky, pořád poskakovaly ko-
lem plamínku. Ale vždycky se mi podařilo ho udržet a zdárně dovézt,“ vzpomíná 
s úsměvem. Světlo doveze rovnou do polanského kostela. „Hned ho tam předám 
a pan kostelník už se o něj postará. Lidé si budou moci odpalovat už tři dny do-
předu, ještě před betlémem,“ dodává. Betlémské světlo je plamínek, který putu-
je napříč Evropou. Je to symbol klidu, míru a přátelství. Jeho rozvoz má v České 
republice třicetiletou tradici a jsou s ním neodmyslitelně spojení skauti. Myšlen-
ka vznikla v roce 1986 v rakouském Linci při vánoční sbírce na pomoc postiže-
ným dětem a odtud se tradice rozšířila do dalších zemí. V roce 1989 se betlém-
ské světlo poprvé dostalo také do Československa. Tehdy jej teprve pár dní po 
obnovení skautingu dovezli exiloví skauti pod sochu svatého Václava v Praze. 
Zdroj:https://valassky.denik.cz/ostatni_region/betlemske-svetlo-zazarilo-potricate20191221.html 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93238&idc=7093756&ids=4300&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93947&idc=7093756&ids=15195&idp=91823&url=http%3A%2F%2Fwww.svestkovadraha.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93784&idc=7093756&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93567&idc=7093756&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93671&idc=7093756&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
https://valassky.denik.cz/ostatni_region/betlemske-svetlo-zazarilo-potricate20191221.html
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Toto byla pouze první část. Odpoledne nás čekalo rozdávání na návsi, kdy nás 
tentokrát písní podpořili Malá schola, také i Ovčák a Jaloveček. My jsme navařili 
výborný nealkoholický punč, hasiči svařák, obec poskytla stánek a ohňové koše. 
A tak jsme v pospolitosti a radosti rozdávali posla Vánoc. Další skupina vyrazila 
vlakem šířit světýlko do údolí směr Velké Karlovice. Jako vždy moc příjemně 
opojnou atmosférou nasycená událost  
 

 
 

ŽIVÝ BETLÉM 27.12.2019 
V čase vánočním 27.12. se podařilo po mnoha letech opět obnovit tradici živého 
betlému v obci. Skauti byli také součástí tohoto živého betlému. Více o této udá-
losti na jiném místě tohoto věstníku.  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 11.1.2020 
Také letos nemohlo hodně skautů chybět u další bohulibé události počátku roku 
– Tříkrálové sbírky. Vřelé přivítání, štědrost dárců a krásné koledování byly potě-
šením všem zúčastněným a věříme, že lidé, kteří pomoc z prostředků takto vy-
braných využijí, budou z nich mít prospěch a ucítí v nich i takto naakumulovanou 
lásku, energii a radost dárců i koledníků.  O této akci opět více na jiném místě 
věstníku. 
Během zimy samozřejmě také pokračovaly a pokračují klasické družinové schůz-
ky, kdy jsme se snažili naučit poutavou formou opět o malinko lépe poznat a 
vnímat svět   
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JULČA A GANDALF OPĚT NA HOVĚZÍ 17.1.2020 
V pátek 17.1. jsme měli opět po roce možnost přivítat na naší celooddílové 
schůzce káně Julču a sýčka Gandalfa. Mohli jsme obdivovat  krásný plavný let 
Julči i její symbiózu se svým pánem - sokolníkem Jirkou. Dozvěděli jsme se i 
mnoho informací o životě těchto krásných pánů vzduchu a dokonce i jednu 
osobní věc a to sice, že na Julču čeká doma její ženich  Maličký sýček byl zase 
vděčným objektem „ tulení “ pro menší i větší děti.    A protože v lednu přichází 
večer brzy, mohli jsme táborák zažít už za pěkné pořádné tmy. 
Další naše celooddílová událost následovala o minulém víkendu. 
 

 
 
 
 
HOVĚZŠTÍ SKAUTI SLAVÍ DEN ZAMYŠLENÍ 21. – 22. 2. 2020 
22. únor je pro skauty významný den. Je to den narození sira Roberta Baden-
Powella, zakladatele skautingu a také jeho pozdější ženy Olave. Tento den je skau-
ty také nazýván Dnem zamyšlení, a je jimi slaven jako mezinárodní svátek přátel-
ství.  
I my, skauti z Hovězí, jsme chtěli tento den prožít nějak speciálně, a tak jsme se už 
v pátek 21. února vypravili na víkendovou výpravu do Olomouce. Nejdůležitějším 
tématem naší víkendové výpravy bylo právě ono již zmiňované přátelství, zaměře-
né hlavně na přátelské vztahy v našem oddílu. Pouta přátelství napříč všemi věko-
vými kategoriemi jsme utužovali a navazovali pomocí různých her vevnitř i venku, 
sobotní ranní rozcvičky a dalších aktivit. 
Výborný sobotní oběd nám připravila Zdravuška a její světlušky (skautská věková 
kategorie dívek na prvním stupni). Holkám patří velké poděkování, díky nim jsme 
se domů vraceli s plnými bříšky. 
Za to, že nám celou dobu bylo pěkně teplo, zase vděčíme Bobovi, Martinovi a To-
movi, kteří nám po celou dobu pilně zatápěli v kamnech. 
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Celou výpravu potom zakončilo naše putování ke katedrále svatého Václava. Bě-
hem tohoto putování jsme se také naučili větší samostatnosti, protože i když 
s námi vedoucí šli, na cestu a na další předem zadané otázky jako například zjistit, 
kde je nejbližší policejní stanice nebo co je na Olomouci nejzajímavějšího, jsme se 
museli doptat kolemjdoucích. Byla to určitě zajímavá zkušenost. 
Mnozí z nás si taky cestou na nádraží užili jízdu tramvají. Všichni jsme ale byli stej-
ně rádi, když jsme plní nových zkušeností a zážitků dorazili domů, kde už na nás 
čekali rodiče a my jim o svých zážitcích mohli vyprávět. 

                                         Sestra Džejna (Jana Orságová) 
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ŽIVÝ BETLÉM 

27. prosince 2019 se na Hovězí uskutečnil první živý betlém. Akce, která byla 
správně naplánována do vánočního času, se měla původně uskutečnit na náměstí 
venku. Díky nevyzpytatelnému počasí a hrozbě deště, který by nenávratně mohl 
poškodit použitou techniku, a navíc ohrozit i samotný program, bylo vystoupení 
na poslední chvíli přesunuto do místního kinosálu. 
Samotné vystoupení se konalo, jak jinak, ve „valašském“ stylu, ale v kontextu 
s biblickou tradicí narození Ježíška v Betlémě.  
V úvodu dostali spící pastýři od anděla zprávu, že se v nedalekém Betlémě narodil 
Spasitel světa. Na řadu přišla Svatá rodina, která vítala návštěvníky v chudém 
chlévě s malým Ježíškem na rukách. Ten (resp. TA) si spokojeně pobrukoval, neboť 
zpěv koled ale i mluvené valašské slovo lahodilo jeho uchu. Vystoupení bylo pro-
vázeno zpěvem Scholy i dětí z Jalovečku a hraním známých koled v podání CM 
Jaloveček. Během programu účinkující nosili Ježíškovi na scénu různé dary, dopro-
vázené vždy zpěvem nebo mluveným slovem. Vedle pastýřů a anděla nechyběla 
samozřejmě také mezinárodní výprava v podobě třech králů. Na závěr zahrála 
dechová hudba Hověžanka koledu „Narodil se Kristus Pán“, kterou si zazpívali 
společně všichni v sále. Na závěr otec Vlastimil vystoupil s poděkováním všem za 
jeho splněný sen o živém betlému na Hovězí a požehnal a popřál krásný a milosti-
plný vánoční čas. Dechová hudba Hověžanka se poté přesunula do vestibulu Kul-
turního domu, kde ještě zahrála pásmo koled.  
Bylo velice milé, že na uspořádání živého betlému se nepodíleli jen farníci, ale 
zásadním podílem do něj zasáhly další kulturní a zájmové složky obce Hovězí. Za 
krásné vystoupení a průběh živého betlému je nutno poděkovat Valašskému sou-
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boru písní a tanců Ovčák Hovězí, dětskému tanečnímu soubor Jaloveček, Cimbálo-
vé muzice Jaloveček, SKAUT – 1. hovězskému odvážnému oddílu, Schole, dechové 
hudbě Hověžanka,  ale také všem ostatním, kteří se svojí ochotou a laskavostí 
nebáli zapojit jak do společného vystoupení, tak do jeho přípravy. Zvláštní podě-
kování patří Janě Koňaříkové za sepsání scénáře a organizaci vystoupení. Děkuje-
me také obci Hovězí za poskytnutí sálů a dalších nezbytných věcí k pořádání této 
akce.  Pán Bůh zaplať! 
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Nevšední hudební zážitek v podobě adventního koncertu zažili diváci v 
Novém Hrozenkově 
Tradice adventních koncertů se v Charitě Nový Hrozenkov dodržuje již mnoho let a 
vždy jej provází zvučná jména české klasické hudební scény, jako jsou: Jaroslav 
Svěcený, Petr Nouzovský nebo Ladislav Horák. A nebylo tomu jinak i letos, kdy v 
pátek 13. 12. 2019 jsme měli tu čest přivítat mistra Václava Hudečka s Lukášem 
Klánským a Kateřinou Krejčovou. Tuto vskutku nádhernou podívanou si nenechalo 
ujít téměř na 320 posluchačů, kteří si hudební zážitek mohli vychutnat v krásném 
prostoru kostela sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově. To, že šlo o mimořádný 
zážitek všichni potvrdili dlouho trvajícím potleskem, který diváci ještě umocnili 
tím, že neváhali povstat ze svých sedadel a absolvovali ho vstoje. Skutečně si ho 
protagonisté zasloužili. 
Další, velice podstatný, smyl tradice adventní koncertů je jejich dobročinnost, 
neboť výtěžek akce následně zdvojnásobila Nadace Divoké Husy a tato částka tak 
pomůže službám novohrozenkovské Charity, za což patří Nadaci velké díky, zvláště 
pak všem dárcům, kteří tak letos mohli dopomoci k nákupu vozu do našich služeb. 
Už teď vám můžeme slíbit, že nasadíme všechny síly, abychom udrželi laťku i při 
dalším adventním koncertě. Budeme se na vás všechny těšit. 

Lenka Vráželová, 
zástupce ředitelky 
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Program Denního stacionáře Slunečnice – březen 2020 
2. 3. po  9.30 Březnové pranostiky 
3. 3. Út 9.30 Sladké pečení 
4. 3. st  10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 

10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
5. 3. čt  9.00 Vysévání letniček 
6. 3. pá  9.30 Výroba jarních dekorací 
9. 3. po  9.30 Vysévání bylinek 
10. 3. út  10.00 Pokračování – jarní dekorace 
11. 3. st  10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 
 10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
12. 3. čt  9.00 Soutěž – navlékání barevných korálků 
13. 3. pá  9.30 Procvičování paměti, hra LOTO 
16. 3. po  9.30 Jarní sázení do truhlíků 
17. 3. út  9.30 Výlet – cukrárna v Karolince 
18. 3. st  10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 
 10.00 Mše sv. – Dům pokojného stáří Nový Hrozenkov i pro veřejnost 
19. 3. čt  10.00 Pečení – velikonoční perníčky 
20. 3. pá  9.30 Jarní úklid zahrady a altánu 
23. 3. po  9.30 Tvořivá dílnička – velikonoční přání 
24. 3. út  10.00 Beseda na téma: Zvěstování Páně 
25. 3. st  10.00 Mše sv. – Víceúčelový charitní dům Halenkov i pro veřejnost 
26. 3. čt  10.00 Zvuková hra Kufr 
27. 3. pá  9.30 Výlet – poznávání středu Halenkova 
30.3. po  10.00 Zpíváme lidové písně 23. 3. 
31.3. út  10.00 Biblická křížová cesta 24. 3. 

 
Změny v programu jsou vyhrazeny podle domluvy uživatelů. K uživatelům přistu-

pujeme vždy individuálně, pokud nechtějí, nemají povinnost se programu účastnit, 
mohou si například poležet, odpočívat, nebo se věnovat činnosti, která je baví. 

Noví zájemci o službu stacionáře se mohou obrátit na tel:  
571 420 135, 739 507 126 

nebo osobně službu navštívit 
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SPOLEČENSTVÍ  ŽIVÉHO  RŮŽENCE 

Modlitební společenství ŽR naší farnosti tvoří 80 členů – mužů a žen, kteří při 
výměně tajemství růžence měsíčně dávají dobrovolný finanční příspěvek. Tyto 
příspěvky byly v roce 2019 použity takto: 

13.200,- Kč pro potřeby kostela /kobercový běhoun, čistící zóna, 
prostředky pro údržbu kostela a jeho okolí/ 

 500,- Kč mše svatá za živé a + členy ŽR 
1.000,- Kč  příspěvek na údržbu Božího hrobu ve Svaté zemi 
880,- Kč  příspěvek na misijní dílo 
1.250,- Kč  květinové dary 
2.000,- Kč  pomoc jiné farnosti 
2.000,- Kč  Svatoanežský dar 
6.000,- Kč  adopce na dálku 
Za společenství ŽR Jana Mazáčová, Hořansko 
 

 

ROZPIS KŘÍŽOVÝCH CEST 
1. březen 14:30 Ministranti kostel 

8. březen 14:30 Ženy kostel 

15. březen 14:30 Modlitební spol. kostel 

22. březen 14:30 Josefové kostel 

29. březen 14:30 Muži kostel 

5. duben 14:30 Děti a mládež venku 

10. duben 9:00  venku 

 



OZNÁMENÍ 

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! 

 

 


