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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 vra-

cí k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také 

příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská 

šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to 

byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a 

zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 

bližní měli potřebnou 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. Tech-

nické 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  

Únor 2022 
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V TOMTO ČÍSLE NALEZNETE 

 

Drazí bratři a sestry, 
 
začátek nového roku nám přinesl částečná roz-
volnění v restrikcích souvisejících s pandemií 
nemoci COVID-19. Dáli Pán, snad se dočkáme 
ukončení všech omezení, která měla chránit 
naši společnost před touto nemocí. Věříme, že 
modlitby, které byly pronášeny za ukončení této 
pandemie, byly konečně vyslyšeny a naše spo-
lečnost se naučí žít společně s nemocí, proti 
které jsme bojovali.  
Pán však před nás křesťany staví další úkol. 
Ohrožení míru v Evropě, zdá se být další zkouš-
kou naší pokory. Obraťme tedy znovu své mod-
litby, prosby a posty k odvrácení válečného kon-
fliktu na Ukrajině. Prosme Pannu Marii, ochrán-
kyni Evropy za udržení trvalého míru na našem 
kontinentu a nalezení diplomatických řešení 
hrozící války u našich bratří.  
Modleme se i za naše nepřátele, neboť jak Ježíš 
řekl svým učedníkům: „Milujte své nepřátele, 
žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za 
ty, kdo vám ubližují. Vaše odměna bude hojná, 
budete dětmi Nejvyššího Boha.“ (Lk 6, 27-
28.35) 
Těšme se z toho, že jsme dětmi Božími. Že má-
me víru, máme naději, máme Otce, Matku, Sy-
na i Ducha. Nejsme sami, a proto se radujme. 
Mějme však na paměti, že to vše držíme v ná-
době hliněné. 

Vaše redakce 
 
 
 

FARNÍ  

VĚSTNÍK Hovězí 
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ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

Pastorační rada (PR) se sešla na své druhé jednání dne 26.1.2022 a bylo 

přítomno 11 členů a PR se zabývala těmito body: 

1) Obec Hovězí písemně vyzvala PR, aby začala řešit problém týkající se 

části pozemku, jejímž vlastníkem je Římskokatolická církev Hovězí, na kte-

rém stojí stavba vlastněná obcí Hovězí. Konkrétně se jedná o budovu már-

nice se sociálním zařízením. Obec Hovězí navrhla, že danou část pozemku i 

s příjezdovou cestou odkoupí a uhradí i všechny poplatky, které vzniknou 

při odkupu pozemku a jejím převodu do vlastnictví obce Hovězí. PR se za-

bývala i návrhem jednoho z členů, že budovu odkoupí farnost od obce, což 

by však znamenalo, že veškerou údržbu budovy a její fungování by musela 

řídit a financovat farnost Hovězí. PR se nakonec při hlasování přiklonila k 

návrhu obce Hovězí, a to v počtu 10 členů pro návrh a jeden se zdržel hla-

sování. PR však nařídil, aby kupní cena byla odborně posouzena a dále, aby 

do kupní smlouvy bylo zahrnuto i to, že obec Hovězí zachová účel využívání 

budovy márnice se sociálním zařízením. Dále se návrhem bude zabývat 

arcibiskupství Olomoucké. 
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2) V dalším bodě PR projednávala návrhem obce Hovězí o vybudování no-

vého kolumbária na místním hřbitově, neboť většina stávajících míst je 

dlouhodobě plně obsazena. PR se seznámila s předloženou dokumentací 

týkajících se úprav hřbitova, kterou nechala vypracovat obec Hovězí, jenž 

po farnosti požaduje povolení na zahájení stavebních úprav. Touto stavební 

úpravou by mělo vzniknout až 80 nových míst pro urny. PR se nakonec do-

hodla, že si nechá čas na rozmyšlenou do dalšího jednání a naplánovala 

setkání se zástupci obce, s panem starostou Antonínem Koňaříkem a s mís-

tostarostou Ing. Josefem Zvěřinou, a to přímo na místním hřbitově, kde si 

podrobně celý plán společně projdeme a prodiskutujeme případné nejas-

nosti či námitky. Schůzka byla naplánovaná na úterý 1.2.2022. 

 

Dodatek: PR po schůzce na místním hřbitově schválila záměr obce Hovězí na 

stavbu nových kolumbárií dle předložené projektové dokumentace.  

 

3) V posledním bodě byl PR přednesen dotaz z řad farníků, zda by mohlo 

být akolyty svaté přijímání přinášeno domů dlouhodobě nemocným, a to 

pravidelně každou neděli, jako je tomu i v jiných okolních farnostech, pro-

tože jsou mezi námi lidé, kteří by tuto službu velmi ocenili, neboť přijetí 

eucharistie pro ně znamená velkou posilu právě v těžkostech, které jim 

přináší nemoc a stáří. K problematice se vyjádřili i dva přítomní akolyté i P. 

Vlastimil, který se službou souhlasil, avšak musí tuto skutečnost ještě pro-

jednat s otcem arcibiskupem Graubnerem. 

 

Tímto posledním bodem bylo zasedání Pastorační rady ukončeno a byl vy-

hotoven zápis.  



INFO 

4  |  S t r á n k a  

POVZBUZENÍ OTCE VLASTIMILA 
 
Otec Vlastimil vyjadřuje prostřednictvím našeho FV všem nemocným, kteří 

dlouhodobě nemohou, nebo nejsou schopni účastnit se mší svatých a při-

stupovat ke svátostem, ochotu k jejich osobní návštěvě. Je si vědom své 

služby a nabízí tuto možnost všem věřícím, kteří o ni projeví zájem. Vyzývá 

také všechny příbuzné a známé nemocných, aby se nebáli své bližní po-

vzbudit k návštěvě kněze. Svátost nemocných je jednou ze sedmi svátostí 

katolické církve a má přinášet posilu v těžkostech na duši i těla člověka. 

Připomeňme si, co tato svátost přináší a jakým způsobem k ní přistupovat. 

Nemoc a utrpení patří k lidskému životu. Dříve nebo později, ve větší či 

menší míře, na sobě či u druhých, každý z nás se s nimi někdy setká. V ne-

moci člověk zakouší vlastní bezmocnost, ohroženost a křehkost. Nemoc 

může vést k úzkosti, k uzavření do sebe, dokonce k zoufalství a vzpouře 

proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti či v rozlišo-

vání mezi důležitým a nepodstatným. Velmi často nemoc vyvolává hledání 

Boha a návrat k němu. 

Olej, používaný při slavení této svátosti, je jedním ze tří olejů, které světí 

biskup na Zelený čtvrtek ve své katedrále (kromě oleje nemocných ještě 

olej katechumenů a křižmo). V opravdu nutném případě může posvětit olej 

kterýkoli kněz přímo při slavení této svátosti. 

 

Kdo může tuto svátost přijmout? 

Mezi lidmi občas panuje strach z této svátosti. „Kněze nevolejte, ještě ne-

umírám!“ Podobná zvolání uslyšíme tam, kde se svátost nemocných pre-

zentuje jako „poslední pomazání“. Jistěže v mnoha případech doprovází 

tato svátost poslední okamžiky lidského života. Pomazání nemocných ale 

není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života a umírají. 

Příhodná doba pro její přijetí je už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí 

smrti pro nemoc nebo stáří. Tuto svátost můžeme přijmout i vícekrát ve 

svém životě. Pomazání má přece nemocného posílit a zachránit. Křesťan 

může požádat o svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní (míra závažnosti 
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nemoci se posoudí bez zbytečné úzkostlivosti), a stejně tak když se nemoc 

zhorší. Také je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zá-

krokem (operací), je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění. Ale 

svátost nemocných je možno udělit též starým lidem, jejichž síly značně 

ochabují, i když není přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá 

přijetí pomazání nemocných zbytečně oddalovat. Svátost nemocných má 

věřící přijmout ve stavu milosti posvěcující  tzn. má jí předcházet svátost 

smíření. Tuto svátost může přijmout i nemocný, který je ve stavu bezvědo-

mí. 

Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už mezitím zemřel, tak se za něj 

pomodlí; svátost pomazání nemocných už ale mrtvému neuděluje.  

 

Jak probíhá svátost nemocných? 

Pomazání nemocných lze udělit v kostele při mši svaté i mimo mši, doma, 

v nemocnici nebo kdekoli, kde může kněz nemocného navštívit.  

Udílí se vkládáním rukou kněze na hlavu nemocného a následně kněz po-

maže nemocného na čele a na obou dlaních olivovým olejem požehnaným 

biskupem a přitom pronáší slova: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro 

své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, 

ať tě zachrání a posilní.“ Nemocný odpovídá: Amen. 

 

Jaké jsou účinky pomazání nemocných? 

- spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením 

- vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení 

nemoci 

- odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti 

smíření 

- uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše 

- připravuje na přechod do věčného života  

 

Zdroj: www.katolik.cz 
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ROZHOVOR S PANÍ ANNOU KOCŮRKOVOU 

 

Doba pandemie ochromila mnohé a 

dotkla se i života našeho farního 

společenství. Víceméně se společné 

soužití omezilo jen na účast na bo-

hoslužbách. Lidé nemocní a starší 

zůstávali v tomto období s církevní 

rodinou spojeni především díky on-

line přenosům a pořadům křesťan-

ských médií. Po tomto únavném 

čase jsem minulý týden prožila 

krásné setkání s milou a skromnou 

osobou. Dostalo se mi vlídného při-

jetí a odpovědí na mé všetečné 

otázky od naší farnice paní Anny 

Kocůrkové. O rozhovor s touto sympatickou ženou se s vámi nyní podělím: 

 

1. Paní Kocůrková, nejprve se chci pro nejmladší čtenáře zeptat, kdo 

anebo co Vás ovlivnilo v době mládí a dospívání? 

Já jsem měla ráda Mařenku Eliášovou, ona vystudovala gymnázium, což 

tenkrát bylo něco. Někdy k nám chodila a povídaly jsme si. Hodně toho 

věděla, a když k nám přišla, dokázala se zaujetím předávat své zkušenosti. 

Co řekla, mělo vždycky váhu. Mařenka mě asi trochu ovlivňovala. Já totiž 

velice ráda poslouchám lidi, kteří toho ví víc, než já. Když někoho poslou-

chám, tak si potom u sebe ty myšlenky srovnávám a aplikuju je do života. 

Myslím, že jsem si s Maruškou uvědomila, že je důležité víc poslouchat. A 

to vidím přínosné i pro dnešní mladé, naslouchat zkušenostem ostatních. 

Vnímat druhé, to je určitě potřeba napříč generacemi. 
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2. Moje druhá otázka bude směřovat k rodinnému životu. Žila jste se 

svým manželem Antonínem neskutečných 66 let v manželství. Co považu-

jete za důležité pro soužití v rodině? 

Tak na to odpovím ráda. U nás bylo prosím, děkuji, dovolíš, promiň. Svatý 

otec to také říká, že? A u nás v chalupě to tak bylo, že jsme nikdy nerozka-

zovali, ale vzájemně jsme se požádali. To považuji za velmi důležité, mít 

vzácnou úctu ke všem aj k tomu malému děcku. Nebát se říct i dětem: To-

níčku, prosím; děkuji. To vytváří soulad v rodině. Takové jednání se vždycky 

vyplatí a na té rodině je to pak znát. V rodině není možné jenom rozkazovat 

nebo si říkat vykašlu se na to. 

3. Poslední otázka míří do přítomnosti. Paní Kocůrková, jak prožíváte 

a překonáváte obtíže současnosti? 

Mě je dobře, že jsem celkem zdravá, i když občas něco zabolí. Já mám ta-

kový svůj každodenní systém. Ráno vstanu, udělám si pořádek se sebou, 

posnídám a pak se modlím. Hodně, opravdu hodně, se modlím třeba až do 

dvanácti. Mám tady plný košík knížeček, tak čtu a modlím se. Děkuju za 

všechno Pánu Bohu. Ráda přijímám návštěvy. Odpoledne se jdu třeba podí-

vat ven, anebo když potřebuji, tak si po obědě zdřímnu. No jsem sama. 

Když tatínek zemřel, tak jsem se hodně naplakala, ale už to přechází. Teď 

mě těší, že děti volají a přijedou, že mají o mě všichni zájem. Takže se mi 

vrací pozornost, kterou jsme jim s manželem věnovali. O tom jsme před 

chvílí hovořily. Furt se prosí, furt se děkuje. Nevím, jak bych to řekla, ale ta 

rodina, když se to tak praktikuje, jako kdyby se stmelovala, a panuje v ní 

harmonie. Používání těch pár slovíček nedá prostor hulvátství. A opravdu 

mohu říci, že i ti vnuci se předhánějí, kdo mě povede, pomůže mi do auta 

atak.  

Paní Kocůrková, děkuji, za Vaše inspirativní slova i příklad, který se hodí 

jak k únorovému dni nemocných, tak k právě prožívanému týdnu manžel-

ství. Za celé farní společenství Vám k Vašim nedávným narozeninám přeji, 

ať jste stále obklopena Boží i lidskou láskou. 

Ještě jednou díky za Váš čas a slova povzbuzení. Zdislava Chrástecká



INFO 

8  |  S t r á n k a  

PŘIPOMENUTÍ ADVENTNÍHO A VÁNOČNÍHO ČASU V NAŠÍ FARNOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roráty 
Ranní rorátní mše svaté se nesly v duchu blahoslavenství. Ten, kdo si při-

vstanul, se mohl těšit na setkání se svatými, kteří mají s blahoslavenstvím 

bohatou životní zkušenost. Drazí hosté z Nebe měli připraveno poutavé 

vyprávění o svém životě a dávali tak příklad všem, jak dosáhnout nebeské 

radosti. Tato cesta byla ve všech případech velmi trnitá a dobrodružství 

s Bohem je stálo nemalé utrpení. V Nebi je však čekala veliká odměna. Je-

jich životní postoj se dá vyjádřit heslem, které si každý ze světců nese a 

snaží se skrze něj vysvětlit své poslání na zemi. Spolu se svým životním 

mottem nám také zanechali modlitbu, která nás měla provázet po celý tý-

den a napomáhat k hlubšímu k hlubšímu prožití adventního času. Nebešťa-

né také předávali dětem úkoly, které měly splnit do příštích rorátů. Pokud 

se jim to podařilo, mohli si pověsit na připravený stromeček ozdůbku 

s vyobrazeným atributem světce, který jim úkol zadal. 

Vřelé díky všem, kteří se na přípravě a samotném průběhu rorátů podíleli. 

Především chceme poděkovat Zdíšce Chrástecké za celkovou přípravu, He-

lence Koňaříkové za ušití krásných úborů pro nebešťany a za skvělé výkony 

všech účinkujících. Pán Bůh zaplať!
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Mikuláš 
V předvečer svátku sv. Mikuláše je zvykem, že tento významný svatý muž 
navštěvuje se svojí družinou naše domovy a obdarovává poslušné děti.  
Také hovězskou farnost mohl po dvou letech znovu navštívit v našem kos-
tele, a protože 5. prosince vyšlo na neděli, měli jsme tu čest jej přivítat po 
slavnostní mši svaté. 
Sv. Mikuláš přišel v doprovodu dvou krásných andělů. Jeho věrní služebníci 
mají pověření nás celý rok sledovat a podávat sv. Mikuláši zprávy o tom, jak 
jsme byli schopni naplňovat své křesťanské povinnosti. 
Po svém příchodu se přivítal s otcem Vlastimilem, kterého má velmi rád a 
vždy se těší na setkání s ním. Pozdravil také všechny děti i dospělé, kteří se 
v hojném počtu zúčastnili mše svaté, a krátce s nimi pohovořil na téma Boží 
lásky a ochrany před zlem. Poté vyzval své drahé anděly, aby mu předali 
své zprávy o dění ve farnosti a nahlas je přečetl. Byl velmi potěšen, že obě 
hlášení byly v pořádku a referovaly o pozitivním vztahu farníků k Pánu Bohu 
a životu z víry. Především jej potěšily činnosti dětí. Jako odměnu za jejich 
dobré chování jim andělé rozdali balíčky s připravenými sladkostmi a ovo-
cem. 
Na závěr nezapomněl sv. Mikuláš poděkovat otci Vlastimilovi za jeho službu 
a popřál mu mnoho sil a zdraví v důchodovém věku. Povzbudil jej také do 
jeho další služby a přál si, aby ještě ve své kněžské službě vytrval. Také otec 
Vlastimil dostal od sv. Mikuláše dary k posile těla i ducha. 
Děkujeme tímto sv. Mikulášovi a jeho družině za jeho přízeň a těšíme se na 
další setkání s ním v tomto roce. 
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Pouť na sv. Hostýn 

Novoroční výstup na sv. Hostýn je vždy velikým zážitkem. V letošním roce 

jsme byli skrze nepříznivé počasí nuceni vyjet pozdravit Matičku Boží tro-

chu netradičně auty až na sv. Hostýn. Výjimku však potvrdil otec Vlastimil, 

který se i přes blátivé podmínky rozhodl pěší výšlap z Chvalčova absolvovat. 

Na sv. Hostýn jsme dorazili všichni v pořádku a odměnou nám byla nádher-

ně vyzdobená a prázdná bazilika Nanebevzetí Panny Marie. 

Záplava drobných světýlek na vánočních stromečcích prozařovala potemně-

lou baziliku a vytvářela úžasnou atmosféru. S ostatními účastníky našeho 

tradičního putování jsme se setkali před velikým betlémem umístěným 

v levé části lodi kostela. Kdo chtěl, mohl se přidat ke zpěvu koled, které 

napěvují přítomní kněží. Zpívali téměř všichni a kostel se naplnil skutečným 

pokojem v přítomnosti našeho Pána.  

Po přezpívání koled z Kancionálu jsme si udělali pár společných fotografií 

před hlavním oltářem a rozloučili se ostatními poutníky. S naplněným srd-

cem radostí nad tímto setkáním jsme se vydali na zpáteční cestu domů.  

Bohu díky za tyto chvíle!
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Letošní Tříkrálová sbírka díky pandemické situaci opět neproběhla ve stan-

dardním režimu. Přestože skupinky koledníků obcházely naši obec s přáním 

vše nejlepšího do nového roku a přepisovaly požehnání domů na dveřích, 

přímo nevybíraly do veřejné sbírky. Příspěvky na činnost Charity Nový Hro-

zenkov mohli lidé učinit v připravených kasičkách v kostele, na Obecním 

úřadě a v prodejně Květinka. Využít se dalo také zaslání peněz skrze poš-

tovní složenku nebo online. Největší podíl finančních prostředků se však 

vybralo právě v připravených kasičkách. Celkově se pro Charitu Nový Hro-

zenkov podařila vybrat částka 438.377,- Kč. A co bude z výtěžku sbírky 2022 

financováno? Podpoří se Denní stacionář Slunečnice. Obnoví a doplní se 

vybavení kuchyně, která slouží také k aktivi-

tám v průběhu roku a na zahradě, která je sou-

částí domu, a dovoluje zřídit bylinkové a rybí-

zové zákoutí. Poslouží také k dofinancování a 

vybudování nového hygienického zařízení se 

sprchou pro dvě nově zřízená lůžka odlehčova-

cích služeb Charity. Váš "Tříkrálový dar" po-

může k naplnění cíle Charity - pomáhat li-

dem v nepříznivých životních situacích, pomá-

hat jednotlivcům a také celým rodinám. Všem 

dárcům a koledníkům patří velký dík a Pán Bůh 

zaplať!
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NÁVŠTĚVA NOVOKNĚZE 

Na svátek Křtu Páně přijal pozvání do naší farnosti novokněz P. Václav Škva-
řil. Naši farníci mohli využít setkání s otcem Václavem na slavnostní mši 
svaté a přijmout jeho novokněžské požehnání. 
Otec Václav přijal svátost kněžství skrze modlitbu a vkládání rukou otce 
arcibiskupa Jana Graubnera v sobotu 26. června 2021 v katedrále sv. Václa-
va v Olomouci a primiční mši svatou sloužil v chrámu Páně Nanebevzetí 
Panny Marie ve Vyškově 6. července 2021. 
Otci Václavovi přejeme do jeho služby mnoho trpělivosti a sil, provázení 
Ducha Svatého a přímluvy a pomocnou ruku Panny Marie. 
Bohu díky! 

 

NOVÝ AKOLYTA 

Je nám velikým potěšením, že můžeme v naší far-

nosti přivítat dalšího mladého akolytu. Ještě 

v adventním čase přijal tuto službu Tomáš Hájek a 

my jsme velmi vděční za to, že se přidal k dalším 

akolytům v naší farnosti. Tomášovi vyprošujeme 

ochranu Matky Boží Panny Marie a požehnání do 

jeho další služby. Bohu díky! 
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DUCHOVNÍ SLOVO ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 

 

Otec arcibiskup Jan Graubner vyzývá kněze ve farnostech 

k dodržování podmínek příprav rodičů a kmotrů na křest jejich 

dětí. Přepis jeho dopisu přinášíme na stránkách našeho FV. 

Kněz vyjádří rodičům radost z narození dítěte a z jejich zájmu pokřtít dítě v 

katolické církvi. Připomene jim, že dítě může být pokřtěno „na víru” rodičů, 

kterou při křtu vyjádří svým vyznáním víry a slibem výchovy dítěte ve víře. 

Vyznání před Bohem má být pravdivé. Pro oživení víry jim kněz nabídne 

přípravu. Výjimečně lze křtít na víru kmotrů a slib rodičů, že jim nábožen-

skou výchovu umožní. V tom případě se připravují i kmotři. Stačí, když ale-

spoň jeden z rodičů je schopen převzít odpovědnost za výchovu ve víře. 

Stejně tak, když žádá o křest otec či matka jednotlivě, když jde o samoživite-

le. Pro církevně sezdané rodiče, kteří absolvovali řádnou přípravu snouben-

ců, udělá kněz aspoň jednu lekci přípravy na křest dítěte. To platí i pro ty, 

kteří žijí v civilním manželství po předchozím církevním sňatku, před nímž 

byla řádná příprava snoubenců. S těmito rodiči může kněz probrat možnost 

případné anulace předchozího sňatku. U církevně nikdy nesezdaných musí 

mít příprava aspoň čtyři setkání. Dvě nabídne kněz (1 a 2) a ke dvěma přizve 

pracovníky centra pro rodinu (3 a 4). Kmotr má být znalý pravd víry, biřmo-

vaný, případně církevně sezdaný a mít schopnost nahradit rodiče při výcho-

vě. Jsou-li kmotři dva, je třeba, aby to byl muž a žena (nemusí to být man-

želský pár). Od chybějícího biřmování může dispenzovat farář, pokud kmotr 

slíbí, že při nejbližší příležitosti biřmování přijme. Kdo vůbec nepraktikuje 

katolickou víru, nemůže být kmotrem, ale jen svědkem křtu. Pokud chtějí 

rodiče pokřtít dítě v jiné farnosti než ve vlastní, ptá se kněz na jejich důvody 

a žádá souhlas jejich faráře. (Farníkem je i ten, kdo je ve farnosti přechodně, 

nebo bydlí v jiné části města, ale sem chodí do kostela.) 

Farář místa může v oprávněných případech udělit výjimku, kterou zdůvodní 

v žádosti o křest.
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SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Modlitební společenství ŽR naší farnosti své dobrovolné finanční příspěvky 
v roce 2021 použilo takto: 
6.200,- Kč pro potřeby kostela 
1.000,- Kč příspěvek na údržbu Božího hrobu ve Svaté zemi 
5.000,- Kč příspěvek na misijní dílo 
4.000,- Kč věcné dary 
4.000,- Kč pomoc jiné farnosti 
6.000,- Kč adopce na dálku 
2.000,- Kč finanční dar novoknězi 
1.500,- Kč mše sv. za živé a zemřelé člen ŽR 

Za společenství ŽR Jana Mazáčová, Hořansko 
 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 
28.-30. ledna proběhlo v naší farnosti modlitební Triduum, při kterém se pravidel-
ně schází modlitební skupinky matek. 
Celé tři dny prožíváme spolu s Marií, a tak si každého čtvrt roku připomínáme 
velikonoční triduum. Jednotlivé dny našeho tridua spolu souvisejí jako Velký pá-
tek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. Od začátku nám Duch svatý stále víc odkrý-
vá hloubku modlitby těchto dní a odhaluje Boží úmysl. Jsme pozvány, abychom se 
v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za 
obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána 
a děkovat mu za všechno, co učinil v našem životě. 
Triduum není uzavřeno pouze pro modlitební skupinky, ale mohou se jej zúčastnit 
všichni, kdo mají zájem připojit se k naší modlitbě.  Termín dalšího tridaa je stano-
ven na 25. - 27. března. Srdečně Vás všechny zveme!
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PODĚKOVÁNÍ  
V loňském roce se v naší farnosti konal rekordní počet pohřbů. Poslední 

vyprovázení drahých zesnulých je spojeno nejen s  rozloučením při smuteč-

ní mši svaté a odevzdání nesmrtelné duše Bohu, ale v mnoha případech 

také uložení zesnulého do země. Právě hrob je místem posledního odpo-

činku našich drahých zesnulých. Je nutné podotknout, že příprava hrobu 

pro uložení ostatků zemřelých není jednoduchou záležitostí. Hrob je nutno 

opatrně odkrýt, připravit, ručně vykopat a poté dát samozřejmě vše zpátky 

do původního stavu. Tato práce je těžká za pěkného počasí, nemluvě o 

tom, když prší, sněží, nebo se přidávají další rozmary počasí a to především 

v zimním období. To už mluvíme o skutečné dřině.  

Rádi bychom proto na stránkách FV vyzdvihli a poděkovali za tuto práci 

místním hrobníkům Ladislavu Janušovi a Radku Janišovi. Jejich práce je 

velmi důležitá a prospěšná, i když pro mnoho z nás téměř neviditelná. 

Oběma pánům přejeme do jejich služby mnoho sil, trpělivosti a odhodlání. 

Zároveň jim vyprošujeme pro jejich další práci ochranu a pomoc  patronů 

pohřebnictví  sv. Antonína Velikého, sv. Josefa z Arimatie, sv. Kalixta a sv. 

Barbory. Bohu díky! 

 
 POSTNÍ DOBA – KŘÍŽOVÉ CESTY  

6.3.   1. neděle postní – KC ministranti 

13.3.    2. neděle postní – KC matek 

20.3.    3. neděle postní – KC muži Josefové 

27.3.   4. neděle postní – KC modlitební společenství 

3.4.  5. neděle postní - KC otcové 

10.4.   Květná neděle – KC mládež 

15.4.  Velký pátek – KC farnosti  

 



POZVÁNKA 

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! 

 
srdečně vás zveme na pravidelná 

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI 
 

CO DĚLÁME? - vedeme děti k pohybovým aktivitám, hrajeme si, pro-

bouzíme v dětech kreativitu - zpíváme a malujeme, doprovázíme děti 

na hudební nástroje, společně upevňujeme křesťanské hodnoty 

KOHO ZVEME? - věřící i nevěřící maminky s dětmi od miminek do 

předškolního věku 

KDY A KDE SE SETKÁVÁME? - každé pondělí od 9.30 do 11.30, fara 

na Hovězí 

KOLIK TO STOJÍ? - všechny aktivity včetně poskytnutého zázemí jsou 

zdarma, stačí jen Vaše ochota a chuť přijít a zažít něco nového 

NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT? - navštívit nás můžete každé 

pondělí jen tak, pokud máte zájem o bližší informace, volejte: 

Alžběta Jurkovová 737 504 295 

 FARNÍ TÁBOR 2022 

Máš o prázdninách čas? Chceš prožít týden plný her, zážitků a 

Boha ve společenství věřících vrstevníků? Zároveň jsi ve 3. až 

9. třídě? Tak neváhej a přihlas se na farní tábor. 

Kdy: 2. - 9. 7. 2022 

Kde: salesiánská chata ve Vidči 

Cena: 1500 Kč (další dítě v rodině sleva 200 Kč) 

Přihlášky budou k dispozici od 27. 2. 2022 v kostele pod kůrem. 

V případě zájmu a bližších informací kontaktujte: 

Ondra Mikeš: ondrasmikes@seznam.cz  +420 731 847 436 

Markéta Kovářová: marketa@kovar.name +420 732 611 277. 

 


