
   

 

 

 

 

 

 

 

 

LIST BISKUPŮ 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život 

naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny 

zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každo-

denní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mno-

hé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a ze-

mřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli po-

třebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku 

k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným 

Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří 

návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy 

pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým 

způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít 

stále na  

SLOVO „SYNODA“ ZNAMENÁ „JÍT SPOLEČNĚ“ 

V tradici církve je toto slovo velmi starobylé a úctyhodné. Označuje cestu, po níž Boží Lid 

kráčí společně. Zároveň nám připomíná i samotnou osobu Ježíše Krista, který se sám před-

stavuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a ukazuje nám tedy, jakou cestou máme puto-

vat. 

Listopad 2021 

 

 

 

FARNÍ RADA 

VÝSLEDKY VOLEB 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTO-
RAČNÍ RADY 
 
VITRÁŽ BOŽÍHO MILOSR-
DENSTVÍ 

SYNODA 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

RORÁTY – PROGRAM 

JEDEN DÁREK NAVÍC 

 

 

 

V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 
 
s radostí v srdci opět vítáme přenádherný ad-
ventní čas, na jehož konci nás čekají nekrásněj-
ší svátky v roce, Vánoce. Čas příchodu Ježíše na 
naši Zem. Využijme všech Božích milostí k pro-
žití této doby v duchovní plnosti. Světské sta-
rosti, které v této nelehké době ovlivňují naše 
životy, můžeme o to více v době adventní svěřit 
našemu Pánu. Vždyť setkání s Ježíšem a Pan-
nou Marií v ranních hodinách při rorátních 
mších svatých je úžasný dar pro naši církev. 
V lucernách, ve kterých neseme zapálené svíce, 
jako bychom nesli před oltář plamen našeho 
srdce. Záleží jen na nás, jaký prostor dáme Ježí-
ši ve svém nitru. On na nás čeká a je věrný po 
celý čas, který nám byl svěřen. 
Přijměme tedy cestu Svaté rodiny, která byla 
také velmi trnitá a složitá. Byla však odměněna 
příchodem Spasitele na tento svět a jejich podíl 
na tomto skutku lásky ocenil sám Bůh. Vezmě-
me i my po vzoru sv. Josefa uzdu malého oslíka, 
posaďme na něj Marii s Ježíšem v jejím lůně a 
vydejme se pomalu na cestu do Betléma. Za 
hvězdou, za nadějí, s modlitbou, pokorou a 
otevřeným srdcem. 

S přáním milostiplného prožití adventního 
času žehná P. Vlastimil 

       Vaše redakce 
 
 

 

FARNÍ  

VĚSTNÍK Hovězí 
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FARNÍ RADA 
 

Po čtyřech letech působení Pastorační rady (dále PR) proběhly dne 18. 10. 2021 
volby ke zvolení nového zastupitelstva naší farnosti. Na kandidátce bylo přihláše-
no 20 účastníků, další dva si mohli voliči zvolit dle svého uvážení. K řádnému a 
správnému vyplnění volebního lístku bylo potřeba zakroužkovat maximálně 9 
kandidátů. Volby byly anonymní a voliči vkládali své volební lístky do připravených 
uren v kostele. Po ukončení hlasování byly urny rozpečetěny a volební komise 
spočítala počet hlasovacích lístků. Provedla výběr chybně vyplněných lístků, které 
byly neplatné, a sečetla platné a správně vyplněné lístky.  
Přímou volbou bylo zvoleno 9 členů nové PR. Z těchto devíti členů byli vybráni dva 
do Ekonomické rady. Do celkového počtu devíti členů byli přibrání další kandidáti, 
kteří se umístili v přímém hlasování pod nimi. Dle rozhodnutí P. Vlastimila byli do 
PR přibrání ještě další dva členové, rovněž umístění v následném pořadí konče-
ných výsledků. Výsledky voleb můžete vidět níže v uvedené tabulce. 
Rádi bychom na stránkách FV poděkovali původní farní radě za její působení, pod-
něty, ochotu setkávat se a napomáhat s organizací běhu farnosti. Jsme přesvěd-
čeni, že byl odveden kus dobré práce, kterou mohli ocenit všichni farníci. Z těch 
nejdůležitějších si připomeňme:  
- rekonstrukce společenské místnosti na faře 
- rekonstrukce topení v kostele 
- rekonstrukce zvoničky v Uherské a organizace poutí 
- organizace farního plesu 
 
Všechny akce, které byly připravovány naší farností, bylo potřeba řádně zkonzul-
tovat a naplánovat. Tohle všechno se na setkání pastorační a ekonomické rady 
vždy podařilo a patří všem účastníkům veliký dík a Pán Bůh zaplať! 
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VÝSLEDKY VOLEB 

o provedení sčítání hlasů voleb do Pastorační rady farnosti Hovězí ze dne 25. 10. 2021 

CELKOVÝ POČET ODEVZDANÝCH HLASOVACÍCH LÍSTKŮ 160 

Z TOHO NEPLATNÝCH     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO PASTORAČNÍ RADY BYLI ZVOLENI TITO KANDIDÁTI: 

Mgr. Chrástecká Zdislava, Bilík Zdeněk, Mazáč Jaroslav, Mikeš Ondřej, Mgr.  Jakubkovič 

Josef, Křupalová Dagmar, Bc. Křenek Radek, Ing. Pekař Jaroslav, Kovářová Markéta 

Do Pastorační rady byli navíc přibráni: Macháčová Radka, Hájek Tomáš 

 

DO EKONOMICKÉ RADY BYLI VYBRÁNI TITO KANDIDÁTI: 

Mazáčová Jana, Mgr. Gnida Aleš 

 

Nové pastorační radě, která byla úspěšně a řádně zvolena, přejeme hodně úspěchů, 

motivace, nápadů, vedení Ducha Svatého a požehnání k minimálně stejně intenzivní 

práci, jakou vedla rada minulá.

pořadí jméno kandidáta počet hlasů 

1 Chrástecká Zdislava, Mgr. 134 

2 Bilík Zdeněk 122 

3 Mazáčová Jana 107 

4 Mazáč Jaroslav 105 

5 Mikeš Ondřej 83 

6 Jakubkovič Josef, Mgr. 70 

7 Křupalová Dagmar 69 

8 Křenek Radek, Bc. 67 

9 Pekař Jaroslav, Ing. 67 

10 Gnida Aleš, Mgr. 65 

11 Kovářová Markéta 62 

12 Macháčová Radka 61 

13 Hájek Tomáš 59 

14 Koňaříková Marta, Bc. 51 

15 Číž Josef 50 

16 Putala Zdeněk 45 

17 Šrámková Anna 43 

18 Jašek Jaromír, Ing. 23 

19 Koňaříková Helena 18 

20 Křenek Jiří 17 

21 Kovářová Gabriela, Mgr. 4 

22 Kovář Michal, Mgr. 4 

23 Koňařík Ladislav 3 

24 Surá Marie 1 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 8. 11. 2021 

Nová Pastorační rada (PR) se sešla ke svému prvnímu jednání dne 8. 11. 2021 v celkovém 

počtu desíti osob vč. P. Vlastimila. K jednání PR byla přizvána také Mgr. Gabriela Kovářová, 

jako koordinátorka církevní Synody v naší farnosti. 

 Synoda 2021 byla také hlavním tématem naplánované schůze. Paní Kovářová 
představila PR program  a témata týkající se synodální cesty. PR spolu s paní Ko-
vářovou naplánovala předání informací farnímu společenství a potvrdila termín 
první plánované schůzky přihlášených členů. Schůzka byla naplánována na neděli 
21. 11. ve 14:30 na faře. Ti, kteří budou mít zájem zapojit se do synodální cesty 
církve, se budou moci zapisovat v kostele právě do tohoto data.  Více informací 
k probíhající Synodě naleznete ve dalším uvedeném příspěvku FV. 

 Dalším bodem jednání byla organizace práce PR. Byly předneseny výhrady ohled-
ně informovanosti o činnosti PR farnímu společenství. PR rozhodla, že zápisy 
z jednání PR budou zveřejňovány buď na internetových stránkách farnosti, nebo 
prostřednictvím Farního věstníku. 

 Aby mělo farní společenství větší možnost zasahovat do dění ve farnosti, bylo PR 
odsouhlaseno umístění připomínkové urny v kostele, do které mohou lidé 
z farnosti vhazovat své připomínky a náměty k fungování běhu farnosti. Připo-
mínky budou vyhodnoceny na jednání PR a jejich výsledek bude uveřejněn 
v zápise. Urna bude umístěna v zadní části kostela od nového roku. 

 Někteří členové PR přednesli návrh na zajištění jejich informovanosti o plánova-
ných schůzkách PR. Doposud byla PR svolávána pouze prostřednictvím nedělních 
ohlášek v kostele. Ke zlepšení systému budou rozesílány členům PR informační 
SMS a emaily s minimálně týdenním předstihem. 

 PR také rozhodovala o uskutečnění farního plesu v roce 2022. Předběžný termín 
byl naplánován na 19. 2. 2022 Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické 
situaci v našem kraji, resp. celé ČR, PR jednohlasně odhlasovala, že farní ples 
v nadcházející plesové sezoně nebude organizován. Zároveň se členové PR shodli 
na tom, že pokud to situace dovolí, bude se snažit připravit ples v roce 2023. 

 PR rozhodla o archivaci starých čísel Farního věstníku, které jsou k dispozici od 
prvního čísla vydaného ještě ve spolupráci P. Emila Pluhaře a MVDr. Františka Ko-
váře. Čísla FV budou zpracována do svazků a archivována. 

 Z řad farníků byl podán návrh o umístění obrazu Božího Milosrdenství v kostele. 
Po vzájemné dohodě členů PR bylo rozhodnuto, že obraz se do našeho kostela 
prozatím pořizovat nebude. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že významná 
vizualizace Božího Milosrdenství je již v našem kostele přítomna v podobě vitrá-
žového okna nad hlavním vchodem a je navazujícím prvkem ostatních vitráží 
v lodi kostela. Bližší specifikum a samotný popis vitráže přinášíme na dalších 
stránkách tohoto FV. 

Jednání PR bylo tímto posledním bodem ukončeno a zápis předán ke zveřejnění 
v nejbližším vydání Farního věstníku. 
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VITRÁŽ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

Text je převzat z Farního věstníku, který vyšel v lednu r. 2011. Jen pro při-
pomenutí uvádíme, že vitrážová okna do našeho kostela navrhnul bez 
nároku na honorář sochař, malíř, architekt a učitel p. Ludvík Kolek, který 
v tomto roce odešel na věčnost /+27.11.2021/. Komentář k vitráži Božího 
Milosrdenství napsal spisovatel, esejista, editor a literární kritik p. Mojmír 
Trávníček /+8.7.2011/. Přikládáme také závěrečný komentář pana dokto-
ra Kováře, který byl pod článkem uveden. 

Šestá vitráž Ludvíka Kolka v našem kostele je věno-
vána Božímu milosrdenství jako spojujícímu tajem-
ství pětice předchozích děl. Při prvním pohledu na 
ni vzbuzuje určité znepokojení. Proč? Pět vitráží na 
motivy růžence světla zobrazují pětici jeho tajem-
ství jako figurativně pojaté scény, ilustrující srozu-
mitelně epizody z evangelií. Poslední vitráž, jejíž 
umístění v centru chrámového obvodu, je spíše 
shlukem abstraktních barevných tvarů a ploch, je-
jichž smyslu a významu se musíme dohadovat a 
nemusíme se vždy shodnout ve svém pojetí. 
 
A přitom máme jistotu, že milosrdenství není abs-
traktní pojem, nejde o neuchopitelný pomysl. Celá 
Ježíšova činnost je zjevení Božího milosrdenství, 
konkretizované v mnoha skutcích, z nichž některé 
nám ukazují právě tajemství růžence světla. 
G.K. Chesterton napsal v tomto smyslu, že „milosr-
denství znamená něco zřejmého a úplně konkrétní-
ho jako slunce.“ Proto i Církev se modlí ve své denní 
modlitbě “ukaž nám, Pane, své milosrdenství.“ Má 
tedy na mysli něco viditelného, zřejmého. A Bůh na 
toto volání vytrvale a štědře odpovídá a nesčíslně-
krát nejen Církvi, ale každému z nás své milosrden-

ství nejen ukazuje, ale prokazuje a uděluje, ve svátostech i v událostech našeho 
běžného života 
Ale čtěme ve sluneční záři ve skupenství světla a barev, které nám k rozjímání 
nabízí umělec. Zdá se, že jediný figurativní, konkrétní prvek jsou ruce, dlaně ve 
špici okna, jimiž a z nichž všechno ostatní prochází a z nichž tedy milosrdenství 
prýští. „Bože, v tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život,“ je další exklamace 
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denní modlitby Církve a můžeme tedy soudit, že světelné, bílé a zlaté dlaně na 
vitráži jsou milosrdné ruce Boží, štědře vylévající jeho milost na celý svět, který 
tušíme za barevnými obrysy věží a staveb, naznačenými v patě obrazu. Ale nic 
nám nebrání a nic nezkreslíme, budeme-li vidět tyto ruce jako ruce Mariiny, Matky 
milosrdenství a Prostřednice všech milostí, která by v úvahách o milosrdenství 
neměla chybět. Zdá se, že to podstatné a hlavní, o čem se zmínil Chesterton, je 
velký slunečný rudý kruh či koule uprostřed obrazu – zjevný symbol Boží dokona-
losti – z něhož kanou velce formované krvavé krůpěje jakožto nástroj a prostředek 
Božího milosrdenství. Zdá se, že zde je také naznačena nezastupitelná úloha Církve 
jakožto rozdělovatelky Božích darů: ta největší kapka míří přímo na nejvyšší věž, o 
jejíž špici se zřejmě rozčísne a splyne tam, kam jí určí naznačená architektura, 
struktura Církve. Těchto pár myšlenek je samozřejmě jen první a málo diferenco-
vanou resonancí po prvním, víceméně letmém odrazu v mysli pozorovatele a je 
nutné v meditaci setrvat a prohlubovat ji, hledat bohatství významů skrytých 
v harmonii barev a skvrn, které umělec nabízí, a uvědomovat si sepjetí s ostatními 
tajemstvími pěti prvních vitráží. A pro takzvaný praktický život vyplývá například 
závěr, že jakožto příjemci Božího milosrdenství jme povinni nejen za ně děkovat, 
chválit Boha a radovat se z jeho velkých skutků – jak nás to učí především žalmy, 
z nichž některé jsou nenahraditelnými hymny o Božím milosrdenství – ale jedinou 
správnou odpovědí je paralelně s dílem Božím uskutečňovat milosrdenství i ve 
svém životě. Ale nabízí se nám ještě jedna velmi časová souvislost. Růženec světla, 
jehož oslavou je pět prvních vitráží, uvedl do života nezapomenutelný papež ct. 
Jan Pavel II., který byl právem nazván také papežem Božího milosrdenství jako 
jeho neúnavný hlasatel a učitel. 1. května letošního roku bude povýšen ke cti oltá-
ře slavnou beatifikací. Můžeme tedy celou tuto novou výzdobu našeho kostela 
považovat za jeho poctu a otevřít se plně poselství jeho svatosti, které  v podstatě 
spočívá v poselství Božího milosrdenství. 

Mojmír Trávníček 

V prosinci minulého roku instalovala firma pana Mitvalského z Brna šesté vitrážo-

vé okno nad hlavním vchodem do kostela. Práce byly ukončeny 22. prosince 2009. 

Před koncem roku jsme poslali panu Kolkovi děkovný dopis, v němž jsme stručně 

popsali průběh slavnostního žehnání vitrážovaných oken a vyjádřili lítost nad tím, 

že se slavnosti nemohl zúčastnit. Slíbili jsme mimo jiné, že ho vzpomeneme při 

čtvrtečních adoracích. Na velkorysost pana Ludvíka Kolka nelze zapomínat a tak 

bude v pátek 28. Ledna 2011 za něho v kostele sv. Maří Magdaleny v Hovězí slou-

žena mše svatá .         František Kovář 
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SLOVO  „SYNODA“ ZNAMENÁ „JÍT SPOLEČNĚ“ 

 

V tradici církve je toto slovo velmi starobylé a úctyhodné. Označuje cestu, po níž 

Boží Lid kráčí společně. Zároveň nám připomíná i samotnou osobu Ježíše Krista, 

který se sám představuje jako „cesta, pravda a život“ (J 14,6) a ukazuje nám tedy, 

jakou cestou máme putovat. 

Synodalita označuje cestu církve, jako Božího Lidu, který putuje společně a shro-

mažďuje se, povolán Pánem Ježíšem v síle Ducha Svatého. Synodalita znamená 

tedy být, žít, jednat a slavit společně ve shromáždění 

 

Příspěvek otištěný v Katolickém týdeníku č. 43 – celý rozhovor na www.katyd.cz 

Koordinátora národního synodálního týmu P. PROKOPA BROŽE jsme se zeptali, 

jak porozumět synodálnímu procesu.  

Nedělí 17. října jsme vstoupili do první, diecézní fáze synodálního procesu. Co to 

pro každého z nás znamená? 

Vzpomenete si na úryvek ze 16. kapitoly evangelia podle Matouše? Ježíš se tam 

ptá učedníků, „za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Poslechne si odpovědi a po-

tom naváže: „A za koho mě pokládáte vy?“ Se synodou o synodalitě je to úplně 

stejné – zajímá nás, co lidé odpovídají na tuto otázku, kterou Ježíš klade: Za koho 

mě a mou církev pokládáš? A řekni, co si vážně myslíš! Úkolem diecézní (první) 

fáze je tuto otázku donést k lidem a s velikým zájmem jim naslouchat. Nemáme 

teď nic vysvětlovat, poučovat, bránit církev nebo říkat, jak jsme skvělí. A i když 

budou lidé třeba nadávat, smysl je vyslechnout je a nadávky skousnout, ale zapsat 

si, co říkají. 
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Již tedy víme, že každý křesťan, který se účastní mší svatých, společných modliteb, 

poutí a aktivně hledá ve svém životě Krista, je tzv. synodální.  

Papež František si uvědomuje, že v dnešní hektické době může aktivní křesťan 

nabývat dojmu, že činnost a působení církve ve veřejném prostoru je něco, do 

čeho běžný laik nemůže zasahovat. Přesto si přeje, aby církev byla pro 3. tisíciletí 

synodální, tzn. putující na společné cestě. Aby tomu tak bylo, uvědomuje si, že je 

k tomuto potřeba i hlasu Božího lidu. A aby dal možnost vyjádřit se právě obyčej-

ným věřícím, připravil tříletý program Synoda 2021-2023. Tato Synoda dává 

prostor otevřenosti církve všem, kteří mají zájem se k jejímu fungování a práci 

vyjádřit. Nejsou z ní vyčleněni ani církevní představitelé, kteří budou ve druhé a 

třetí fázi hodnotit názory z řad věřícího lidu. Je to tedy synoda všech. Pro nás to 

může znamenat otevřeně se vyjádřit k fungování církve jako takové a předat svůj 

osobitý názor na dané téma. Pro lepší orientaci v této problematice je k dispozici 

10 témat: 

 

I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ 
V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. 
 
II. NASLOUCHAT 
Naslouchání je první krok, ten ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. 
 
III. UJMOUT SE SLOVA 
Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně (parrhesia), tedy se zapojením 
svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. 
 
IV. SLAVIT 
„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslou-
chání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. 
 
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ 
Synodalita slouží misijnímu poslání církve, ke kterému jsou povoláni všichni členo-
vé. 
 
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI 
Dialog je proces vytrvalosti, který zahrnuje také ticho a utrpení, ale je schopen 
zúročit zkušenosti lidí a národů. 
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VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI 
Dialog s křesťany jiných denominací, se kterými nás pojí jediný křest, má na syno-
dální cestě zvláštní místo. 
 
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST 
Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpověd-
nost. 
 
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 
V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě rozlišování toho, co Duch Svatý 
říká prostřednictvím celého našeho společenství.  
 
X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY 
Synodalita s sebou nese vnímavost pro změnu, formaci a neustálé učení se. 
 
V praxi to bude pro účastníky znamenat aktivně se zapojit ke konzultaci nad zvo-

leným tématem v určené skupině lidí /do 10-ti osob/. Nejdůležitější fází každého 

setkání a samotné přípravy je modlitba k Duchu Svatému. Právě On má vést 

účastníky k tomu, aby své názory předávali v souladu s Boží vůlí a má napomáhat 

k dosažení společného cíle. Tímto cílem je podle papeže Františka církev otevřená, 

putující, vnímavá, společná všem, přinášející naději, důvěru, poznávat jeden dru-

hého a učit se od něj, vytvářet pozitivní náhled, a to vše s pohledem upřeným na 

Krista – prostě církev synodální. Každá skupina se pak bude vyjadřovat ke společ-

ně zvolenému tématu. Koordinátor nebo vedoucí skupiny vyhodnotí připomínky, 

které účastníci vznesli a předá je k dalšímu zpracování vedení církve. Oficiální vý-

stup z této společné práce bude vyjádřen po zasedání biskupské synody v říjnu 

2023. 

V naší farnosti se přihlásilo 14 účastníků synody. Rozděleni jsou do dvou skupinek. 

První setkání proběhlo v neděli 21. 11., další jsou naplánovány na prosinec a le-

den. Již na prvním setkání bylo jasné, že synodální proces nebude jen oficiálním 

aktem k předání informací „vyšší instanci“. Všichni účastníci se shodli, že to co si 

řeknou během těchto setkání, se bude dotýkat i naší místní církve, tzn. našeho 

farního společenství. Na konečný výstup pak nemusíme čekat až do roku 2023, ale 

můžeme jej vyhodnotit i sami a aktivně přijmout zajímavé podněty pro lepší fun-

gování našeho společenství zde na Hovězí. 
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SETKÁNÍ MLÁDEŽE NA HALENKOVĚ 
V sobotu 20. 11. se uskutečnilo děkanátní setkání mládeže na Halenkově. Akce 
pořádaná Mládeží vsetínského děkanátu byla zacílena na mladé lidi od 12 do 26 
let. 
Já se rozhodla zúčastnit tohoto setkání poprvé, a i přes určité pochybnosti jsem na 
konci dne odjížděla z Halenkova nadšená a plná zážitků. 
Ale popořadě. Sraz na Halenkově byl naplánován na 8:00, kdy měla proběhnout 
registrace zúčastněných. My měly naplánován odjezd vlakem v 8:15, ale zaskočila 
nás výluka na trati a náhradní autobus nám prostě frnknul pod nosem. Naštěstí 
maminka od Niky Cvejnové byla velmi pohotová a ochotná a dopravila nás na sraz 
autem…no, poradily jsme si . Na registraci účastníků jsme dorazily akorát včas. 
Při zápisu jsme obdrželi barevné jmenovky, které jsme nosily celý den na bundě. 
(velmi praktický důvod jak na sebe nepovolávat „hej ty“, ale moci se oslovovat 
jménem).  Následoval přesun do kostela, kde jsme se rozdělili do skupinek po 4 
lidech. Každá ze skupinek měla plnit zadané úkoly a za ně dostala kartičky 
s písmeny. Po splnění všech úkolů jsme měli z písmen vyluštit jméno. Vítězi byli 
všichni, kdo na tajenku přišli. 
Program pokračoval mší svatou, kterou celebroval P. Milan Toman. Přítomno bylo 
více duchovních a mezi nimi i náš otec Vlastimil. Ten svoje „ovečky“ stihnul 
pozdravit ještě přede mší svatou, a byl patřičně hrdý na to, že se nás z naší farnos-
ti sešlo tolik – 6 osůbek. Tímto ale nepočítám naši velkou scholu, která přijela i 
s hudebním doprovodem a zpívala během mše svaté. Prostě Hovězí zářilo.  
Po mši svaté následoval oběd ve školní jídelně. Řízek a salát. Jedním slovem – „vy-
nikající“. S plnými bříšky jsme zůstali v jídelně a počkali na přednášku P. Milana 
Tomana, slovenského kněze. Přednášel na téma papežské výzvy k setkání mládeže 
– „Vstaň, učiním Tě svědkem, co jsi viděl.“(Sk 26,16). Jeho výklad byl velmi pouta-
vý a zajímavý. 
Následovaly workshopy a další setkání se zajímavými lidmi. My si nechtěly ujít 
vyprávění huslenského dobrodruha „Johny Walkera“ na téma „V lakýrkách do 
Benátek“. Skvělý a úžasný zážitek. Následovala modlitba Korunky Božího milosr-
denství v kostele a přednáška manželů Kvapilíkových. Pak svačinka pro již kručící 
žaludek a vyhodnocení skupinkové soutěže. Animátoři nám poté promítli sestří-
hané video, které se jim podařilo natočit z celého prožitého dne. Na památku jsme 
každý dostali fotografii s naší skupinkou. Následovalo ukončení akce v kostele a 
chvály.  
Ráda bych tímto poděkovala všem organizátorům za výborně připravenou akci. 
Také bych chtěla povzbudit ostatní mladé, aby využívali možností účastnit se tako-
výchto setkání. Potkali jsme plno zajímavých lidí a užili si pohodovou a příjemnou 
atmosféru mezi svými vrstevníky.        Veronika Bilíková 
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RORÁTY  

Adventní čas by se neobešel bez ranních rorátních mší svatých. V loňském roce 
jsme byli o tuto možnost ochuzeni, ale dáli Pán, budeme se letos opět setkávat za 
doprovodu svatých, kteří účast na rorátech přislíbili.  
Letošní tématem je BLAHOSLAVENSTVÍ.  
Začátek rorátních mší svatých je stanoven na 6:15. Vzhledem k vývoji epidemiolo-
gické situace nebudou pro děti pořádány snídaně na faře. Při úterních rorátech je 
tedy potřeba počítat s tím, že děti půjdou z kostela rovnou do školy, v sobotu pak 
domů. Pro ty, kdo se nebudou moci zúčastnit osobně rorátních mší svatých, bude 
připraveno online vysílání z naší webové kamery. Přesto věříme, že si osobní účast 
nenecháte ujít a využijete možnost setkání se na rorátech. Připraven bude tradiční 
stromeček pro vyzdobení kartičkami splněných úkolů. Děti nebudou také ochuze-
ny o vědomostní soutěž o „sladké“ ceny. 
 

PROGRAM 

 
30. 11. úterý - sv. Ondřej 
Blahoslavení, kdo žízní a hladoví po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 
 

4. 12. sobota – sv. Barbora 
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království. 
 

7. 12. úterý – sv. Marie Goretti 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 
 

11. 12. sobota – sv. Vincent 
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
 

14. 12. úterý – sv. Josef Kopertinský 
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
 

18. 12. sobota – Matka Markéta 
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. 
 

21. 12. úterý – sv. Alžběta Uherská /Durynská/ 
Blahoslavení tišší, neboť oni budou vládnout zemi 
 



INFORMACE 

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! 

 


