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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 
 
opět prožíváme nelehkou dobu plnou omezení a 
tlaku. Rádi bychom se však v našem Farním věstní-
ku ještě jednou ohlédli za krásným létem, které je 
za námi, a přinesli Vám co nejvíce pozitivních 
vzpomínek. Naše děti měly možnost využít několika 
nabídek ke společné účasti na táborech. Je nutno 
podotknout, že všechny byly velmi kvalitní a děti se 
na nich cítily skutečně dobře. Velký dík patří všem 
organizátorům a vedoucím za to, že dětem připra-
vili možnost takto trávit společný čas. Všichni, kteří 
se na přípravě a chodu táborů podíleli, obětovali 
nezištně svůj volný čas, který mohli trávit sami 
s rodinami, či přáteli, mají náš veliký obdiv. Proto 
jim patří náš dík, že takto přistupují k výchově a 
starosti o naše mladé a umožňují jim společně se 
setkávat, bavit se a získávat bližší vztah k Bohu. 
Chápeme tuto službu jako velikou oběť  nejen bliž-
nímu, ale především Bohu samotnému. 
 

„Amen, pravím vám: cokoli jste udělali 
pro jednoho z těchto mých nejposlednějších 
bratří, pro mne jste udělali, praví Pán“  
Mt 25,40 
 

 
 
 

FARNÍ 

VĚSTNÍK 

Hovězí 
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MINISTRANTSKÝ TÁBOR 

Když jsme se rozhodli, že letošní ministrantský tábor strávíme pod střechou hor-
ského střediska a zároveň fary, Eljon, zavalila mě vlna nostalgie. Se staršími minist-
ranty už toto místo dobře známe. Vrátili jsme se zpátky po 6 letech. (první fotka) 

Fara se nachází přímo ve městě Špindlerův Mlýn v nádherném prostředí našich 
nejvyšších hor. Budova leží na nemalém kopci blízko centra, odkud k ní pro pěší 
vede hodně strmý chodník, k jehož zdolání je potřeba dosti sil. Naštěstí pro nás se 
zde dá dostat i jinou cestou i auty a dovézt si tak potřebné věci až na místo. Vnitř-
ní i vnější prostory jsou krásně zrekonstruovány. Z oken na jižní straně jsou nád-
herné výhledy na město a přilehlé kopce, především na dominantní Medvědín. 

Odjezd do „Špindlu“ byl naplánován na neděli 16. srpna kolem poledne a bez vět-
šího zpoždění jsme vyjeli. Cesta do Krkonoš byla klidná a uběhla bez problému. Po 
krátkém bloudění a rozpomínání se na cestu k faře jsme se dostavili na místo. Již 
při vybalování se začalo debatovat o změně naplánovaného programu na pondělí 
a to z důvodu nepříznivého počasí. Tuto debatu jsme tedy definitivně rozsekli a 
potvrdili, a tak další den jdeme na Sněžku. Ubytování bylo tedy zdárně dokončeno 
a následovala večeře, ta po cestě bodla. U jídla jsme si řekli, co a jak, a informovali 
všechny o pondělní túře. Již seznamovací hry, které následovaly po večeři, prozra-
dily, že nás čeká týden plný srandy. Za krátkou dobu se ale začalo smrákat a nastal 
čas na večerní modlitbu, hygienu a poté taky zasloužený spánek. 

Pondělní ráno bylo ještě plné energie, a tak jsme se vydali na cestu. Trasa měřila 
asi 24 km, a proto nejmladší z nás šli kratší variantu. Cestu přes Luční boudu jsme 
si díky hře „ano, ne“ náležitě užili. Za nedlouho se před námi objevila Sněžka. Situ-
ace, kterou naši dva nejzdatnější ministranti Tonda a Filip zažili cestou nahoru, se 
ke mně dostala až později, ale stojí za to se o ni podělit! Nejprudší závěrečné 
stoupání spolu vyběhli. Nemohl jsem tomu uvěřit, ostatní turisti, včetně nás, jsme 
byli rádi, když jsme ho vyšli. Když mi Tonda popisoval zdrcené pohledy předbíha-
ných turistů, plně jsem s nimi soucítil. Nakonec se nám všem účastníkům tábora 
podařilo na Sněžku vyšplhat, popř. vyběhnout. Po chvilce kochání se úžasnými 
pohledy, svačině a společné fotce následovala cesta dolů. Trasa zpátky na chatu 
přes údolí Bílého Labe byla ještě delší a taky jsme trochu zmokli, ale díky našim 
strážným andělům jsme dorazili až na faru v pořádku. Večer se nesl už jen v duchu 
odpočinku a společenských her. 
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V úterý, kdy jsme původně Sněžku plánovali, pršelo. Díky změně plánu zůstalo 
dostatek času také na modlitbu a mši, kterou jsme prožívali každý den. Prohlou-
bení znalostí ministranta si u mladších vzal na starost Tomáš, u starších náš otec 
Vlastík, který s námi prožil celý týden. Během týdne nás čekala ještě jedna delší 
túra na Medvědín a několik menších, třeba na Labskou přehradu. Další dny už také 
díky počasí byly možné i venkovní hry. 

Během celého týdne se projevovalo, jaká se sešla skvělá parta kluků, a už teď se 
těším na další tábor a věřím, že nejen já. Na závěr patří poděkování všem, díky 
kterým se tábor mohl v pořádku uskutečnit- našim rodičům, všem vedoucím, 
účastníkům, našemu otci Vlastimilovi, kuchařkám, které se o nás celý týden skvěle 
staraly, i všem, kteří se za nás modlili a kteří nám přispěli. Všem velké díky. 

Josef Mikeš 

 

Na táboře jsme se kromě Boží přírody,  přátelství, her a soutěží,  posvěcování na 
mších svatých a výuce radovali také z přítomnosti otce Vlastimila a otce p. Morav-
ce, který trávil svou dovolenou a odpočinek na Ejlonu. 
Páter Moravec se  s námi podělil o svědectví, jak si jej Bůh oslovil a vede životem. 
Ač byl vychováván v ateistickém prostředí, zakusil Boží dotek na jednom indián-
ském táboře. Rozhodl se, že chce přijmout křest v 11 letech.  Rodiče mu to nedo-
volili. Přijal jej tedy až v dospělosti. Bůh si jej posléze vybral, aby se stal knězem. 
Po svém rozhodnutí zakusil takový klid a radost, jakou prožil již jen při svěcení a 
slibech. Dnes slouží tento mladý kněz lidem a Bohu  jako lékař  a  nemocniční kap-
lan na interně v Praze na Františku. Zároveň  je také bratrem řádu  křížovníků, 
který založila ve 12. stol. sv. Anežka, aby se staral o nemocné. Také nám vyprávěl, 
několik příběhů obrácení a touhy lidí často již na smrtelné posteli, po setkání 
s Bohem ve svátostech křtu, zpovědi a eucharistii.  Dokonce jeden případ, kdy mu 
zdravotní sestry řekli, že pacient má být  odpojen od přístrojů, které zajišťovaly 
základní životní funkce. Otec M. cítil, že se má za pacientem ještě  podívat. Když 
vstoupil do jeho pokoje, dotyčný se probral a sám se posadil na lůžku. Po přijetí 
svátostí, smířený s Bohem pak nad ránem odešla jeho duše na věčnost. 

Svědectví pátera M. nás velmi povzbudilo, jak si pán Bůh dokáže volat i mladé 
nevěřící lidi k náročnému, ale velmi krásnému životu pro něj a pro  bližní. 
 

Dominik Chrástecký 
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TÁBOR VIDČE 
V červenci jsme odjeli do Vidče na farní tábor. Ve skupinkách jsme podle mapy 
došli až k chatě, která představovala území našeho kmene a kde na nás už čekali 
vedoucí. Následující týden jsme postupně procházeli přes území ve snaze najít 
ztraceného syna našeho vůdce. V průběhu pátrání jsme se potýkali s překážkami v 
podobě střetů s nepřátelskými kmeny, ztrátou jídla či spacáků. Největší zkouškou 
pro nás však byla závěrečná bitva, která nám trvala přes dvě hodiny. Abychom 
nepřátelský kmen porazili, museli jsme spolupracovat jako jeden tým. Vzájemnou 
pomocí jsme však všechno překonali a vybojovali si chybějící informace k nalezení 
ztraceného syna. Ten se s námi však do tábora nevrátil, protože se rozhodl zasvě-
tit svůj život Bohu a zůstal proto ve svatyni, kterou hlídal, před nekřesťanskými 
kmeny. V rámci programu jsme taky chodili na katecheze, kde jsme se zaměřovali 
na sedm ctností a jak se jimi řídit. Na tábor nás přijel navštívit i pan farář a oslavil s 
námi mši svatou v místní kapli. O to, abychom vždy měli něco dobrého k snědku, 
se postarala naše paní kuchařka Liduška. Ve volném čase jsme hráli hry, odpočívali 
a adoptovali jsme si ztracené koťátko. Na táboře jsme upevnili či navázali úplně 
nová přátelství, naučili jsme se vzájemné spolupráci a prohloubili náš vztah s Bo-
hem. Po týdnu jsme se vraceli domů plní nových zážitků a vzpomínek. 

Veronika Kovářová 
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KRÁSNÝ POČÁTEK PODZIMU VÁM PŘEJÍ SKAUTI 

 

Co jsme prožili od posledního předprázdninového příspěvku? 
Klasický letní tábor se letos neuskutečnil hlavně z důvodů komplikací způsobených 
koronavirem a tak zatímco holky se vydaly na naše klasické tábořiště do Dinotice 
na víkendovou výpravu tak kluci zvolili pětidenní cyklovýpravu na Horní Bečvu. 
A jak viděla výpravu holek naše Julča Halašová řečená Siri : 
„Skautská olympiáda 10. - 12. 7. 2020 
Jednoho nádherného červencového dne se skupinka 11 dětí - skautek a světlušek - 
a 4 vedoucích - rangers - vydala vstříc halenkovskému údolí Dinotice. My všechny 
jsme vyrazily brzo ráno, trasa vedla z Hovězí na Dušnou, odkud jsme přes Cáb do-
putovaly až k našemu skautskému srubu mezi lesy a loukami - daleko od civilizace. 
První večer proběhlo slavnostní zapálení olympijského ohně a zpěv hymny. Počasí 
nám celý víkend přálo, a i přes sobotní bouřky se nám podařilo soutěžit jako na 
olympiádě v různých disciplínách. Světlušky i starší skautky během pátku bojovaly 
ve slalomu podle Ester Ledecké, zvládly sumo zápasy nebo netradiční biatlon. V 
sobotu se soutěžilo především v šifrování, uzlování, poznávání vlajek, zdravovědě 
či na dráze ve spacím pytli. Vrcholem soutěží byla záchrana ukradené olympijské 
vlajky. Na konci dne proběhlo vyhodnocení všech soutěží, milou cenou pro každé-
ho zúčastněného byla perníková medaile. Tři nejvýše obsazené příčky byly odmě-
něny velikou medailí z perníku, která se vítězům na hrudi hřála až do druhého dne. 
Výpravu jsme s cérkama ukončily v neděli odpoledne u naší skautské klubovny po 
několikahodinovém putování po našich valašských kopcích a stezkách.“ 
Julie Halašová – Siri 
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A zde popis cyklo výpravy kluků zvané Kolový blesk na Horní Bečvu : 
Cyklo výprava se uskutečnila ve dnech 13.-17.7. 2020.  
Vyjeli jsme po úvodním přivítání a seznámení s tím co nás čeká a nemine a také po 
požehnání cesty po 9. hodině. Kolový blesk se nesl v celoročním duchu ninjů, kte-
rými jsme odhodlaně byli. 
Cesta vedla po cyklostezce směr Nový Hrozenkov, kde jsme za kostelem zahnuli do 
údolí Brodská a pokračovali směr Soláň, Kotlová, sjezd ze hřebene na Horní Bečvu 
a následné poslední stoupání do části obce zvané Horní Červenec. (kam jinam, 
když byl červenec). 
Po 36 km nás čekal zasloužený výborný gulášek, seznámení s krásným okolím, 
stavění noclehu z celt v lese, první hry jako byla hra na zvířata a večeře ve formě 
opékání špekáčků. Během opékání nás zastihla nemilá zpráva, která nám říkala, že 
se nacházíme na území, které za dávných věků patřilo právě ninjům a vyzývalo nás 
k odchodu. 
Táborák plápolal, ale únava se pomalu vkrádala a tak jsme si rádi zalezli do svých 
pelíšků v lese pod celtami.  
Nad ránem jsme mohli naplno prožít kouzlo spaní skoro pod širákem, kdy některé 
z nás svým neopakovatelným způsobem na sebe upozornila žluva zelená, a cca 
100 m pod námi prošlo stádo vysoké. 
V úterý nás po snídani čekalo vyrábění pravých ninja šátků a také šestkových vla-
jek, oběd byl nepřekonatelný – řízky z vlastnoručně oškrábanými zemňáky. Po 
poledním klidu spojeném i s kocháním se v lese a sbíráním hafer nás čekala výroba 
ninjovských hvězdic. Každý si vybral vlastní vzor a pak si hvězdice sám či s pomocí 
vyřezal lupenkovou pilkou z překližky, obrousil, ozdobil a pak se již mohl chlubit 
svým výtvorem. Vyzkoušeli jsme si také šifry jako ninjovskou, zlomkovou abecedu, 
velký polský kříž a také starou dobrou morseovku. 
Mohli jsme si zastřílet ze vzduchovek, zahrát fotbal a pak nás čekalo vaření výbor-
né kotlíkové čočkové polévky. 
Po večeři jsme poznali, že včerejší upozornění nebylo jen plácnutím do vody. 
Unesli nám vedoucího – Beefmana. 
Museli jsme postupně rozluštit řetězec různých šifer a také postupovat po pocho-
dových značkách a také vystoupat na nejvyšší vrchol okolí Červenec 760 m.n.m., 
kde jsme Beefmana osvobodili z přivázání u skály.  
Pokochali jsme se krásnými výhledy a sestoupili zpět k táboráku a něco málo opět 
opekli a při kytaře zapěli páru táborových písní. 
Ve středu po rituálech a snídani nás čekal sjezd na kolech dolů do dědiny, kde 
jsme si nejdříve užili pump trackové dráhy a pak po opět skvělém obědě – pizze 
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nás čekalo stoupání, tentokrát na přehradu, kde jsme rádi smočili svá těla a také 
vyzkoušeli krásné nové molo a různé posilovací prvky na pláži u přehrady. Zpět nás 
čekala nová cesta výstupu přes údolí Kněhyně. Po návratu jsme si udělali mňa-
mózní kotlíkovou vaječinu a pak opět zabékali u kytary.   
Noc jsme pro předpokládaný déšť strávili v chatě. 
Čekal nás den, kdy jsme dokázali po splnění 10 úkolů najít dávný vzácný poklad 
ninjů skrytý ve skále. 
Byly to opravdové shurikeny a také spinnery ve tvaru shurikenu. 
Šli jsme je hned vyzkoušet házením do na polystyrenu namalovaného nepřítele. 
Čekala nás také hodně běhavá hra, kdy jsme v lese hledali zvířata, ale byli jsme 
honěni 2 hodně divokými slony. 
Večeře byly pro náročný program tentokrát 2, první pečáky se zapečeným sýrem a 
pak ještě špekáčky. Opět jsme si zapěli u kytary.     
V pátek ráno jsme po snídani, balení, úklidu a také rozloučení s našim útočištěm, 
vyrazili na kolech směr domovina po cyklostezce Horní Bečva, Rožnov p. R., Valaš-
ské Meziříčí, Vsetín. 
Počasí nám i přes nepříznivou předpověď nakonec neuvěřitelně přálo a také díky 
opravdovému větru v zádech a hlavně vynikajícím cyklistickým nohám všech 
účastníků jsme již ve 14:45 byli po 60 km doma u klubovny. Zde nás mile přivítal 
pan farář. Následovalo poděkování a rozloučení. Bylo to parádní.   
 

 
 
Koncem prázdnin se rozloučení s prázdninami, které uspořádal náš OÚ , zúčastnilo 
také několik našich členek družiny KALWERS, které si připravily různé tvoření. 
Počátek školního roku je také počátkem roku skautského. Letos nám přirozeným 
vývojem, kdy hold i děti stárnou, přibyla pátá družina mladších skautek. 
Proběhly první letošní schůzky s daleko větším důrazem na hygienické požadavky, 
které nám doba přináší. 
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Velkou radostí byly také první letošní střediskové akce, jejichž jsme byli účastníky: 
Výstava unbreakable a jamboree 2019 v předsálí kina Vatra na Vsetíně a hlavně o 
týden později 12.9. Skautské záření v Panské zahradě. 
Hlavně Skautské záření bylo úžasné souzněním všech sester a bratrů, kdy výsled-
kem byla radost všech zúčastněných jak členů oddílů střediska tak také příchozích 
dospělých i dětí nečlenů skautských oddílů. 
Mohli si zažít a vyzkoušet řadu aktivit, které by asi jinde nezažili. Jako například 
plavbu na lodičce po jezírku, lanové aktivity, zahrát si lakros, uplést náramky, na-
vléct korálky, postavit stan na čas, zatlouct hřebík na čas a to jak do měkkého tak i 
tvrdého špalku, uřezat dřevo rámovou pilou, postavit si origami jako lodičky, shu-
rikeny …, vyzkoušet svého pamatováka při kimově a setonově hře a další. 
 

 
 

 
 
 
Přejeme ještě jednou krásný podzim a také připojujeme přání, ať nás všechny 
neopouští odvaha, ale také zodpovědnost a pocit sounáležitosti při překonávání 
opět zhoršené epidemiologické situace.  

Za 1.HOOD  Beefman
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OBOROH NA HOVĚZÍ 

Díky pozvání Michala Kováře zavítala 22. září na náš farní dvorek křesťanská fol-

krocková skupina OBOROH. Toto známé hudební uskupení, jehož repertoár tvoří 

zhudebnění biblických žalmů, hrálo na Hovězí poprvé. Představení se neuskutečni-

lo pod širým nebem náhodou. Původní plán zahrát obecenstvu v kinosále kultur-

ního domu Hovězí vzal zasvé s postupujícími nařízeními proti koronaviru. Se svo-

lením otce Vlastimila byla tedy pro vystoupení zvolena farní zahrada a bylo to 

skvělé. Pán tomuto setkání požehnal a počasí, které toto výjimečné odpoledne 

provázelo, bylo nádherné. Také hojná účast diváků svědčila o tom, že žánr této 

hudby je lidem velice blízký. Děkujeme za zprostředkování skvělého kulturního 

zážitku a přejme si, aby takovýchto akcí bylo u nás co nejvíce. 
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SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD S OTCEM ARCIBISKUPEM 

 

V neděli  4.10. jsme přijali pozvání otce arcibiskupa Jana Graubnera na společné 
setkání pastoračních rad ze tří děkanátů naší diecéze. I přes prohlubující se koro-
navirovou krizi se sál valašskoklobouckého kulturního domu KLOBUČAN naplnil do 
posledního připraveného místa. 

Hlavním tématem tohoto setkání bylo prohlubování společenství ve farnostech. 
Otec Jan si všímá, že během třiceti let svobody klesl počet účastníků na nedělních 
bohoslužbách téměř na polovinu. Více než polovina farností je u nás bez kněze. Do 
připraveného ročníku kněžského semináře byl za naši diecézi letos přijat jen jeden 
kandidát. Mnozí si přitom myslí, že mají právo na svého kněze, protože ho měli 
vždycky a dnes máme přeci svobodu. Oproti tomu se spousta kněží cítí ve farnos-
tech nepřijatá, protože se od nich chce jen udělování svátostí jako v servisu, či 
oprava budov. Cítí se zbyteční.  Ale nejde jen o hmotnou stránku, jde o život z víry 
a o předávání víry, což také není jen úkolem kněží. Papež František říká, že nábo-
ženská výchova a výuka se musí děla především v rodině, že farnost musí být mi-
sijním společenstvím. Z těchto důvodů cítí otec Jan, že nutně potřebujeme změnu. 

Upozornil také, že dosavadní cesta povede k rušení farností, zavírání kostelů a 
nakonec k jejich bourání či prodeji. Vybídl nás, aby každý z nás přijal svůj díl zod-
povědnosti. Prvním krokem, by mělo být osobní rozhodnutí následovat Krista a 
dát mu první místo ve svém životě. Druhým krokem je služba Kristu v církvi, v li-
dech. 

Když společně čteme Boží slovo, rozjímáme a sdělujeme své zkušenosti s jeho 
uváděním do života, rosteme ve víře. Je to tedy společenství, ve kterém je On sám 
uprostřed nás a my máme možnost se zde s Kristem setkat, být jím osloveni. Ne-
jde o naši aktivitu, ale o působení Boha, kterému jsme se dali k dispozici, který nás 
samotné proměňuje a prozařuje. Jako návod nám otec Jan dal k dispozici doporu-
čení, jakými cestami se vydat. Povzbudil nás, abychom neváhali a vybrali si tu, 
která je nám nebližší, nebáli se, a začali hned. 

Ke každému aktivnímu společenství promluvili také vybraní účastníci konference, 
kteří je ve své farnosti aktivně provozují, sdělovali své zkušenosti a příběhy, které 
je na jejich cestě potkaly. 
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Možnosti realizace ve farnosti byly rozděleny do tří bloků: 

FARNOST JAKO MÍSTO EVANGELIZACE 
V této části máme využít několika příležitostí jak efektivně předávat Boží slovo ve 
farnosti: 
1. Farní evangelizační buňky – nástroj jak vykonávat běžnou pastoraci a činit z ní 
pastoraci evangelizační, více na www.evangelizacnibunky.cz 
2. Kurzy Alfa –  nabízí příležitost seznámit se s křesťanskou vírou hledat odpovědi 
na kladené otázky. Více na www.kurzyalfa.cz  
3. Misijní klubka – společenství dětí, které staví MOST – Motlibou, Obětí, Službou 
a Tvořivostí. Aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem. Více na 
www.missio.cz 
 
FARNOST VE SLUŽBĚ RODINĚ A POVOLÁNÍ 
1. Manželské večery – kurz pro každého, kdo chce své manželství zlepšit – tedy 
pro manželství pevná, i ta, která zápasí. Více na www.manzelskevecery.cz 
2. Děkanátní centra pro rodinu – jejich prvořadým úkolem je pečovat o křesťan-
ské rodiny ve farnostech děkanátu. Více na www.rodinnyzivot.cz 
3. Kurz Animáro – kurz zaměřený na manželské páry  s cílem připravit je k aktivní 
službě rodinám. Více na www.rodinnyzivot.cz 
4. Ministranti – arcidiecézní ministrantská rada věnující se ministrantům ve far-
nosti. Více na www.ministranti.info 
 
FARNOST – MÍSTO ŽIVOTA A SLUŽBY 
1. Podpora společenství – zaměření na sílení víry ve farnosti a vzájemné podpory 
těch, kteří mají o její prožívání hlubší zájem. Více na www.mladez.ado.cz a 
www.rodinnyzivot.cz 
2. Křesťanská sportovní organizace OREL – sportovní organizace. Více na 
www.orel.cz 
3. Charitní služba – ochota dělat něco pro druhé a všímat si jejich potřeb. Více na 
ww.acho.charita.cz 
 
Otec Jan zdůraznil, že v mnoha farnostech uvedené kurzy a společenství fungují na 
výbornou. Přesto je přesvědčen, že je vždy možné něco zlepšit a hledat cestu jak 
svoji práci zlepšit, zefektivnit či posunout do dalšího patra činnosti. Nepřeje si, aby 
ti, kteří již svoji cestu našli, se zbytečně zahlcovali dalšími činnosti, ale vybízí ty, 
kteří jsou hledající, aby se rozhodli a šli do toho. Jistě se to vyplatí! 
 

www.evangelizacnibunky.cz
http://www.kurzyalfa.cz/
http://www.missio.cz/
http://www.manzelskevecery.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.ministranti.info/
http://www.mladez.ado.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.orel.cz/
ww.acho.charita.cz


CHARITA 

13 | S t r á n k a  

 

 

Ve středu 16. 9. 2020 proběhlo Žehnání nového „Zázemí terénních služeb Nový 
Hrozenkov“. 

Slavnostní požehnání bylo zahájeno mší svatou, kterou celebroval biskup Mons. 
Antonín Basler, který po té dům požehnal. Této slavnostní události se zúčastnila 
řada významných hostů. Mezi nimi např. prezident Arcidiecézní Charity Olomouc 
Mons. Bohumír Vitásek, emeritní ředitel ACHO Jindřich Suchánek, poslankyně EU 
a předsedkyně Spolku za obnovu venkova Veronika Vrecionová, starostové a kněží 
našich oblastí, zástupci firem, které jsou našimi významnými sponzory: Austin 
Detonator, Kayaku Safety Systems a Lesy augustiniánského opatství a Galvamet. 
Zástupci firmy Archika a Tesp, kteří stavbu projektovali a provedli rekonstrukci se 
přišli podívat na slavnostně vyzdobený dům. 

Náš projekt – zkvalitnění zázemí terénních služeb nám umožnil dát pod jednu 
střechu terénní služby – Charitní pečovatelskou službu, Domácí zdravotní péči, 
Osobní asistenci, Domácí hospicovou péči, Sociální rehabilitaci, Poradnu sv. Rity a 
společně s nimi nezbytnou administrativu, kterou k tak rozsáhlým službám, jaké 
zde máme, potřebujeme. Místo Zázemí je ve středu obce, blízko Obecního úřadu, 
kostela, lékárny, lékaře a také železniční a autobusové zastávky. Lidé, kteří se za 
námi chtějí zastavit, to mají blízko a my jsme tomu rádi. Snažíme se v terénu zajiš-
ťovat služby 365 dní roce a to i 5x denně. Zatím se u nás nečeká a doufám, že to 
tak i zůstane. Chceme být lidem nablízku v době, kdy potřebují rychlou radu, 
uklidnění, pomoc, pak už to jde líp. I když máme dva malé domovy, terén je pro 
nás stále na prvním místě. 
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VÝZVA STÁLÉ RADY ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE K MODLITBĚ RŮŽENCE 

Dne, 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členo-
vé vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19. 
Text výzvy naleznete níže.  
 
Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie 
nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostup-
ným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci 
omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při 
modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně 
v rodinách. 
Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, 
doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: 
 
 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 
jako lékaře našich duší a těl. 
Shlédni na své děti, 
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech 
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. 
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, 
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, 
věčný život mrtvým. 
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. 
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým 
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! 
  
Mons. Jan Graubner 
Mons. Jan Vokál 
Mons. Jan Baxant 
Mons. Martin David               zdroj: www.cirkev.cz  
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Olomoucký arcibiskup Jan Graubner zveřejnil svůj list všem farnostem 

arcidiecéze, v němž reaguje na aktuální vládní opatření proti šíření koro-

naviru. 

 

Drazí bratři a sestry, 
 
z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická opat-
ření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na 
deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši 
svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh 
říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, 
že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti zdi. 
Proto prosím o následující: 

 Obnovte přenášení bohoslužeb, jak jste to dělali už při jarní vlně pan-
demie. 

 Kostely nechejte otevřené a využijte k soukromé adoraci před vysta-
venou Nejsvětější svátostí. Délku každodenní adorace stanovte podle 
počtu farníků tak, aby se většina mohla vystřídat alespoň jednou za 
týden při počtu adorátorů do povolených deseti lidí, kteří se předem 
zapíší. Pro adoraci je vhodné připravit nějaké pomůcky. 

 Podle výzvy Stálé rady ČBK ze dne památky Panny Marie Růžencové 
se modleme posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci 
COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným 
prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci 
omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při 
modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně 
v rodinách. 

 Za dodržení hygienických opatření pokračuje služba zpovědníků i po-
dávání svatého přijímání jednotlivcům. 

 Plánovaná sbírka na misie se nekoná, bude určen náhradní termín. 
Kéž z této zkoušky vyjdeme obnoveni a posilněni. Každému z vás ze srdce 
žehná 

+ Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký

https://www.ado.cz/2020/10/01/pokyn-arcibiskupa-graubnera-k-aktualnim-vladnim-narizenim/


KORONAVIRUS 

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! 

 

MŠE ONLINE OPĚT ZAPLNÍ INTERNET 

V souvislosti s novým vládním opatřením, které omezuje počet osob přítomných 

na bohoslužbě od pondělí 12.10.2020, připomínáme možnost účastnit se bohoslu-

žeb také online, v TV Noe či Radiu Proglas. 

Na čtvrtečním tiskové konferenci byla představena nová omezení a mezi nimi také 
zpřísnění počtu osob účastnících se na bohoslužbě.  

Stejně jako během první vlny koronavirových opatření i tentokrát je věřícím k dis-
pozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online 
ze všech koutů České republiky. Časy pravidelných konání bohoslužeb vychází z 
údajů uvedených na webu konkrétní farnosti, Rádia Proglas, případně TV Noe. 
Vzhledem k počtu mší svatých, které jsou každý den přenášeny, není v silách 
správce stránek kontrolovat, jestli bude mše svatá slavena a bude-li tomu opravdu 
v uvedeném čase. Zda a kdy se mše bude konat, ověříte nejlépe přímo na webu 
farnosti, kde zpravidla naleznete aktuální rozpis bohoslužeb.Další možností je také 
využití portálu Člověk a Víra, který nabízí možnost prožívat svou víru ve společen-
ství přes internet. K přehledu on-line mší svatých, které již fungují na serve-
ru mseonline.cz, přibyly i další formy duchovního života online. Jde např. o nabíd-
ku společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních před-
nášek, zamyšlení a různých forem lidové zbožnost včetně nekatolických bohoslu-
žeb, shromáždění a dalších způsobů prožívání víry. Přehled on-line budoucích vysí-
lání je umístěn na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line 

 DALŠÍ INFORMACE K VÝVOJI OMEZENÍ U NÁS VE FARNOSTI 
BUDE OTEC VLASTIMIL AKTUALIZOVAT  

NA FARNÍCH STRÁNKÁCH http://www.farnosthovezi.cz  

FACEBOOKU https://www.facebook.com/farnosthovezi/ 

NA VÝVĚSKÁCH U KOSTELA A VE HLAVNÍM VSTUPU DO 
KOSTELA 

PÁN BŮH VÁM ŽEHNEJ 

http://www.mseonline.cz/
https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line
http://www.farnosthovezi.cz/
https://www.facebook.com/farnosthovezi/

