
PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ 2011 
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! 

Žalm 122,1 



2 Jákob—prázdninové vydání 2011 

Zaradoval jsem se... 
Letošní ročník farního časopisu Jákob nám 

na titulní straně nabízí vždy jednu z historických 
fotografií ze života farní rodiny. Tentokrát je to 
průvod o slavnosti „Božího Těla“ v roce 1968. 
Podle kroniky to byl průvod ke čtyřem oltářům, 
který byl po mnoha letech (snad poprvé od roku 
1948) povolen. S jakou radostí člověk prožívá 
takový okamžik svobody. Víme dobře, že to 
tenkrát nebylo na dlouho a na jemu podobný 
jsme museli čekat další dvě desetiletí. Těžké 
časy by neměly být opakovány, musí být odpuš-
těny, ale nesmí být zapomenuty. To hlavně pro-
to, abychom se z nich poučili. 

Nabízí se nám otázka, s jakou vděčností a 
úctou přijímáme každý den svobody, kterou již 
více než dvacet let zakoušíme. Nejsou to roky 
jednoduché, ani vždy radostné, a to možná prá-
vě proto, že jsme se jako společnost i jako jed-
notlivci opět nepoučili. 

Nyní si ale položme otázku, s jakou vděč-
ností přijímám každou příležitost, kdy mohu 
svobodně a bez rizika persekuce žít svůj život 
s Bohem? S jakou radostí přicházím na boho-
služby, rozšiřuji obzory svého vzdělání ve víře a 
zapojuji se do života farnosti? Možná má radost 
zevšedněla, opadla… ptám se tedy po příčině? 
Přeji nám všem, ať v těchto slunných dnech 
prázdnin a dovolených načerpáme dost síly 
k vytváření radostného a jednotného společen-
ství naší vlčnovské farní rodiny. Aby i o nás 
mohli lidé kolem jednou říci ono biblické: 
„Pohleďte, jak se milují,“ aby i v našich srdcích 
upřímně rezonovala slova žalmisty: „Zaradoval 
jsem se, když mi řekli: Do domu Hospodinova 
půjdeme.“ 

váš P. Ladislav 
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BIŘMOVÁNÍ v naší farnosti 
Brzy uplynou čtyři roky od poslední svátosti biřmování, kterou udělil v naší 

farnosti otec biskup Josef Hrdlička. Další udílení svátosti biřmování plánujeme 
na podzim roku 2012. Jelikož se tato svátost uděluje převážně mladým lidem na 
prahu dospělého věku, aby se v síle Ducha svatého stali také dospělými ve svém 
svědectví o Kristu, předchází toto udílení minimálně jednoroční příprava. Biř-
movanci mají vědět, komu uvěřili, být schopni vysvětlit a životem obhájit, co to 
znamená být křesťanem. 

V naší farnosti máme stanove-
nu dolní hranici pro přijetí: do-
sažení 18. roku života v roce 
2012, horní hranice není žádná. 
Ba právě ti, kteří z jakýchkoli 
důvodů dosud nepřijali biřmo-
vání, jsou k této přípravě velmi 
srdečně zváni. 
Přihlášky s dalšími informace-
mi budou k dispozici v kostele 

na začátku školního roku. Pro mladé bude součástí přípravy také účast na ně-
které křesťanské mládežnické aktivitě. Tu si můžete naplánovat již o těchto 
prázdninách (ale budou možnosti také o prázdninách příštích). 

Již nyní můžete promýšlet tento svůj významný životní krok a spolu s celou 
farností se za to modlit. 

na setkání se těší P. Ladislav 

YouCat aneb katechismus pro mladé, po-
dává základní obsah katolické víry pro mládež. 
Kniha je psána formou otázek a odpovědí. 
K textu jsou přikládány odkazy z katechismu 
katolické církve a také krátké komentáře, slouží-
cí k lepšímu pochopení. Celá publikace je skvěle 
zpracována a určitě svým obsahem i grafikou 
osloví nejen mladé.  
Budete-li mít o YouCat zájem, tak vyčkejte, pro-
tože bude možnost si ho za výhodnější cenu 
pořídit prostřednictvím farnosti. 
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S lhostejností nebo z povinnosti 
Bývalo zvykem, že před pohřbem při-

cházeli pozůstalí, aby se smířili kvůli mat-
ce, některému z prarodičů... s Bohem. 
Z nejrůznějších příčin však tato praxe opa-
dá a pozůstalí jen přihlížejí bez větší účasti 
samotnému pohřbu. Co s tím? Zpovídat 
se proto, že se to před pohřbem dělá 
nebo to lhostejně vynechat? Chyba by 
byla v obou případech. Je špatně něco 
dělat kvůli okolí, jen proto, abych vypadal 
dobře u druhých a je ještě horší přistoupit 
k tak velkým věcem lhostejně - nepřijat 
svátosti vůbec. 

Už sv. Augustin a jiní teologové hovoří 
o tom, jak velkým darem pro duše v očistci 
je právě naše modlitba - modlitba nás, kteří 
jsme (ještě) na tomto světě. A není nic 
většího, než tuto modlitbu propojit s osob-
ním otevřením se Božím milostem, tedy 
osobní účastí na svátostech. Jak velkým 
darem může být prosba, aby dal Bůh 
účast na milostech svatého přijímání, 
které jsem právě s čistým srdcem přijal, 
těm, kteří mne předešli na věčnost. Ne-
mluvě o tom, že tyto duše s vděčností oče-
kávají každou naši modlitbu a dle nejedno-
ho teologa vědí, kdo je čím a v jaké míře 
obdaroval. Tato spolupráce pak může a 
má pokračovat, když my sami cokoli vypro-
šujeme. A věřme, že nám tyto duše nezů-
stanou u Boha nic dlužny. Když pak při 
zádušní mši svaté nebo i jindy předkládá-
me Bohu své modlitby za duše v očistci, 
vězme, že zde není místo pro povrchnost 
či ledabylost. Můžeme oklamat lidi kolem, 
dokonce i sebe, ale toho, kdo již stojí na 
prahu „nebeského domova“ nikoli. 

Najděme v sobě znovu smysl pro 
upřímnost a zodpovědnost a smířeni 
s Bohem čerpejme z milostí, které nám a 
v neposlední řadě i duším v očistci mohou 
přinést tolik potřebné duchovní dary. Sami 
nejlépe víme, jak mnoho modliteb naši 
umírající potřebují. A není nic krásnějšího, 
než vidět děti či vnuky, kteří svým zemře-
lým rodičům a prarodičům přinášejí to nej-
cennější, co zde na světě mohou dát. 

P. Ladislav 
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Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června 
šedesáté výročí kněžského svěcení. Každé 
církevní společenství je tak vyzváno 
k duchovnímu daru 60 hodin eucharistic-
ké adorace za posvěcení kněží a za nová a 
svatá kněžská povolání... 

Papež Benedikt XVI., vlastním jménem Jo-
seph Alois Ratzinger, se narodil 16. dubna 
1927 v bavorském městečku Marktl am Inn 
a je 265. nástupcem apoštola Petra. Byl třetím a nejmladším dítětem poli-
cisty Josepha Ratzingera staršího a kuchařky Marie Ratzingerové. Mládí 
prožíval ve velmi složitých společenských a politických poměrech. Po 
svých čtrnáctých narozeninách v roce 1941 byl zařazen do Hitlerjugend, 
neboť od prosince roku 1939 bylo toto členství povinné pro každého ně-
meckého chlapce, který dosáhl 14 let. Jako samotný Joseph, který se od-
mítal účastnit těchto setkání, tak i jeho otec byl ostrým odpůrcem nacis-
mu, který považoval za neslučitelný s katolickou vírou. V době, kdy bylo 
Josephovi 16 let a navštěvoval stále seminář, byl povolán do německých 
jednotek a v roce 1945 byl pak jako voják poslán do zajateckého tábora, 
odkud byl o několik měsíců později, na konci války, propuštěn. V listo-
padu téhož roku společně se svým bratrem Georgem znovu vstoupil do 
semináře (absolvoval studium filozofie a teologie) a oba byli poté vysvě-
ceni na kněze 29. června 1951. 

Zpočátku Ratzinger působil jako kaplan na předměstí Mnichova, odkud 
ho však biskup povolal k výuce v semináři. Posléze získává doktorát 
z teologie a stává se profesorem fundamentální a dogmatické teologie.  
V roce 1972 se stal členem Mezinárodní teologické komise, oficiálního 
poradního orgánu papežů pro teologické záležitosti a dne 25. března 1977 
ho jmenoval papež Pavel VI. arcibiskupem mnichovským a freisinským. 
Za své biskupské heslo si vybral slova z 3. listu Janova „Cooperatores 
veritatis“ – Spolupracovníci pravdy. 

25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro 
nauku víry. S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské 
biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Navzdory velké vytí-

Papež Benedikt XVI. 
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ženosti v těchto orgánech nepřestá-
vá Ratzinger publikovat své teolo-
gické práce. V letech 1986 – 1992 
předsedal komisi pro přípravu no-
vého Katechismu katolické církve. 
Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen 
místoděkanem kardinálského kole-
gia a 30. listopadu 2002 Jan Pavel 
II. potvrdil jeho zvolení do čela 
kardinálského sboru. 

Joseph Ratzinger byl zvolen pape-
žem 19. dubna 2005 a má jak ně-
mecké, tak vatikánské státní občan-
ství. Na papežský stolec nastoupil 
po Janu Pavlu II. a papežem byl 
zvolen ve svých 78 letech. Je celko-
vě devátým německým papežem 
a jméno Benedikt si vyvolil, proto-
že tak chtěl symbolicky navázat 
právě na pontifikát papeže Bene-
dikta XV., který vedl církev v ne-
klidných dobách 1. světové války. 
„Byl opravdovým a odvážným 
prorokem míru, o který těžce a sta-
tečně zápasil... Jméno Benedikt ta-
ké připomíná výjimečnou postavu 
velkého otce západního mnišství – 
sv. Benedikta z Nursie, který je 
s Cyrilem a Metodějem spolupatro-
nem Evropy.“ Kromě jeho mateř-
ské němčiny Benedikt XVI. hovoří 
plynně italsky, francouzsky, ang-
licky, latinsky a má znalosti portu-
galštiny. Ovládá i četbu starověké 
řečtiny či biblické hebrejštiny. Co 
se teologických názorů týče, bývá 
Benedikt XVI. řazen mezi konzer-

v a t i v c e . 
V jeho učení 
a plodných 
pojednáních 
lze nalézt 
obranu tra-
diční křes-
ťanské dok-
tríny a tra-
d i č n í c h 
hodnot. 

Z jeho spisovatelské dráhy lze jme-
novat např.: Úvod do křesťanství, 
Dogma a praxe, Eschatologie – 
smrt a věčný život, Duch liturgie. 
O životě a postojích kardinála Rat-
zingera vypovídají rozhovory 
O víře dnes, Křesťanství na přelo-
mu tisíciletí a Bůh a svět. 

pb 

Biblická soutěž  
pro dospělé IV. 

Otázka biblické soutěže pro dospělé zní:  

Kde v Markově evangeliu (kapitola, verš) 
najdeme slova Pána Ježíše: „Eloi, Eloi, lema 
sabachthani?“ a co znamenají? 
Ve které kapitole Matoušova evangelia najdeme 
zprávy o zmrtvýchvstání Pána Ježíše? Správná 
odpověď – ve 28. kapitole. 

Děkujeme za všechny odpovědi a p. Eliška 
Čičelová od nás dostane dárek.  

Odpověď se jménem a adresou vhoďte 
do nadepsané krabice  

u zpovědnice, a to do 10.7.2011 
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 V minulém dílu biblického seriálu 
bylo uvedeno, že je dobré začít četbu 
Písma svatého Novým zákonem, a to některým ze synoptických evangelií. Proto 
následující řádky věnuji představení jednoho z nich – Markova evangelia (Mk). 
Markovo evangelium je nejstarší a nejkratší ze synoptických evangelií. 
Stavba Mk: 
Úvod 1,1-13 (kázání Jana Křtitele, Ježíšův křest, pokušení) 
I. Působení v Galileji (1,14 – 4,41) 
II. Působení na druhém břehu a v Galileji (5,1 – 9,50) 
III. Cesta do Jeruzaléma a působení v něm (10,1 – 13,37) 
IV. Utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista (14,1 – 16,20) 
Svědectví: 
Biskup Papiáš (kolem r. 130) Marka nazývá Petrovým tlumočníkem. Všechna svědectví 
tradice myslela oním Markem Jana, nazývaného Marek (Sk 12,25). V domě jeho matky 
se shromažďovali jeruzalémští křesťané a tam našel útočiště i Petr po svém vysvobození 
z vězení (Sk 12,12). Jan Marek se zúčastnil 1. misijní cesty s Barnabášem a Pavlem (Sk 
13,5). Marek však cestu nedokončil a oddělil se od nich (Sk 13,13). Později proto vznikl 
mezi Pavlem a Barnabášem spor a Barnabáš s Markem už s Pavlem dále nechodili a 
vydali se spolu na Kypr (Sk 15,39). Tím Sk o Markovi končí. S jeho jménem se setkává-
me ještě v listech, kde jeho vztah s Pavlem neprozrazuje žádné narušení: Flm 1,24; Kol 
4,10 (bratranec Barnabášův); 2 Tim 4,11; blízkost Petrovi naznačuje 1 Petr 5,13 (Marek, 
můj syn). 
Autor evangelia byl židokřesťan, adresáty druhého kanonického evangelia byli poha-
nokřesťané. Jako místo sepsání Mk uvádí tradice Řím pravděpodobně kolem r. 70. 
Účelem sepsání Mk bylo zvěstování Ježíše Krista jako Mesiáše a syna Božího. Setkává-
me se v něm s různými kristologickými tituly: Svatý Boží (1,24), Syn Davidův (10,47; 
12,35-37), Král Izraele (15,2-32), Syn člověka (2,10.28; 9,9; 14,62), Mesiáš – Kristus (1,1; 
8,29) a Syn Boží (1,1.11; 3,11; 5,7; 9,7; 14,61; 15,39) - právě tento titul měl pro evange-
listu největší význam. 
Jazyk Mk je prostý. V tomto evangeliu najdeme také nejvíce nepřeložených aramejských 
výrazů (5,41: talitha kum, 7,34: effatha, 14,36: abba, ….: Eloi, Eloi, lema sabachthani). 
Tolik krátké představení Markova evangelia, které nás třeba povzbudí k jeho četbě a pře-
mýšlení nad ním. 

am 

Biblický seriál VI. 
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Pár tipů na prázdniny aneb  
Období horkých letních dnů nám nabízí možnost si odpočinout 
a nabrat sil. Neměli by to být „jen“ síly fyzické, ale hlavně du-
chovní. Na následujících řádcích vám chceme nabídnout různé 
tipy k prožití prázdnin, které by mohly zaujmout dospělé, seniory, mládež, ale také děti.  

Vybere si každý 

Dny lidí dobré vůle na Velehradě 
4. – 5. července 2011 

Výběr z programu: 
4. července 
14.00 – 17.00 Velehrad dětem: Kouzelný Vele-
hrad 
16.00 – Mezinárodní setkáni vozíčkářů 
19.30 – Večer lidí dobré vůle 
Účinkují: Jiří Pavlica a Hradišťan s hostem Solo Dja Kaba-
ko (Afrika), John Michael Talbot (USA), Petr Bende, Ko-
morní orchestr MUSICA FESTA, Kantiléna - dětský sbor 
5. července 
10.30 Slavnostní poutní mše svatá 
Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner 

Prázdninová škola Velehrad  
5. 7. – 19. 8. 2011  

Prázdninová škola pro scholy, Jazyková škola, Škola 
médií a filmu, Výtvarná škola. Týden netradiční 
výuky na Stojanově gymnáziu, Velehrad.  

http://www.sgv.cz/  

Katolická charismatická  
konference 6. – 10. července 2011 

Brno – výstaviště  
Mezi přednášejícími se objevují jména jako: P. 
Vojtěch Kodet,  P. Raniero Cantalamessa (světová 
kapacita a autor mnoha známých bestsellerů)
nebo MUDr. Marie Svatošová. 

Program poutí 2011 v Kostelním Vydří 
Velká pouť  
16. července - mše sv. v 19.00,  
17. července - mše sv. v 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
svát. požehnání ve 14.30 
Srpnová pouť 
21. srpna - mše sv. v 8.00 a v 10.00 

Sestry Karmelitky zvou dívky od 18 do 30 
let na duchovní obnovu ve dnech 17. – 22. 
července 2011 na téma Nový život v Kristu 
Exercitátor P. Jaroslav Špargl 
Inf.: tel.: 577 914 262, mail.: kramel@volny.cz 

Anenská pouť 
Rožnov p. Radhošťem  

30. – 31. července 2011   

22. festival mládeže v Medžugorje  
1. – 6. srpna 2011 

Centrum pro rodiny zve: 
 

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi 
na Svatém Hostýně. Setkání v termínu od 22. 
do 30. července je určeno všem matkám, které 
z různých důvodů vychovávají své děti samy. 
Bližší informace podá Marcela Řezníčková, tel.: 
587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz. 
 

Týdenní pobyt pro prarodiče s vnoučaty je 
naplánován na dobu od 8. do 14. srpna do 
Velkých Losin. Bližší informace podá a přihláš-
ky přijímá Lucie Ševrová, tel.: 587 405 251, e-
mail: sevrova@arcibol.cz.  

PROGRAM POUTÍ 2011 
V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ 

 

16. 7. POUŤ NEMOCNÝCH 
7. 8. SVÁTEK SV. VAVŘINCE 

27. 8. POUŤ K VÝROČNÍMU DNI 
BEATIFIKACE SV. ZDISLAVY 

Luhačovická pouť 
15. – 17. července 2011   
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Tip z farní knihovny 
 

Anselm Grün (*1945) je 
benediktinským mnichem 
v německém opatství Mün-
sterschwarzach. V četných 
knihách, kurzech a přednáš-
kách se zabývá otázkami, 
které si kladou dnešní lidé. Je 
vyhledávaným duchovním průvodcem a auto-
rem mnoha knih o duchovním životě. Patří 
k nejčtenějším křesťanským autorům součas-
nosti. 
 

Ukázka z knihy Škola odpuštění: 
„Při pastoračních rozhovorech se řeč opětovně 
stáčí k tématu odpuštění. Jedni trpí přísnou 
výchovou: říkalo se jim, že musí každému od-
pustit – a pak zakoušejí, že se jim to s odpouš-
těním nedaří, že dávné ublížení stále ještě bolí. 
Mnohým zní požadavek odpuštění tak, jako by 
museli potlačit pocity zlosti a hněvu proti lidem, 
kteří jim ublížili, a že jim nezbývá nic jiného než 
pokud možno brzy odpustit. To však se jim jeví 
jako něco, co je nad jejich síly, neboť v sobě 
stále ještě cítí zášť a urážku a tyto pocity je 
ochromují. Kdyby druhému odpustili, pak by mu 
odpustila jen jejich hlava. Hluboko v jejich srdci 
a v jejich nevědomí zůstanou však zcela jiné 
pocity, a ty jim v pravém odpuštění brání.“ 
 

VE FARNÍ KNIHOVNĚ MÁME TYTO TITULY: 
Zdraví jako duchovní úkol 

Modlitba jako setkání 
Otcové pouště s A. Grünem 

Půst 
Sny na duchovní cestě 

Škola odpuštění 
Tajemství velikonoční radosti 

Buď dobrý sám k sobě 
Eucharistie 

Být úplným člověkem 
Pracovat i žít 

Proměň svůj strach 

Světové dny mládeže  
Madrid 2011 

16. - 21. srpna 2011 
(Dny v diecézi Tarragona 11. – 5. srpna 2011) 

Více inf. v předchozím čísle farního čas. Jákob. 

VIA – duchovní cvičení pro mladé muže 
od 17 do 40 let, kteří hledají své životní 
povolání 
1. - 5. srpna 2011 v AKS Olomouc, vede 
P. Adam Rucki, více info: www.knezskyseminar.cz 

Vybrané poutě na Svatý Hostýn 
14. srpna v 10.15. Hlavní pouť 
20. srpna v 10.15; Třetí pouť pedagogů 
21. srpna v 10.00; Orelská pouť 
27. srpna v 9.00 a v 10.15; Arcidiecézní pouť rodin 
a dětská pouť na konci prázdnin, mše sv. za děti, 
mládež a rodiny  

Strážnická pouť 
12. – 14.  srpna 2011 

Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie zvou 
na pěší pouť z Olomouce na Velehrad.  

24. – 27. 8. 2011 
Víc inf.: tel.: 604 366 585, mail: sestry.ub@seznam.cz, 

http://www.sestry-nppm.cz  

United worship festival  
25. - 27. 8., Vsetín  

Více http://festivalunited.cz/  

Zcela jistě je ještě mnoho jiných akcí, o 
kterých víte a kterých se chystáte zúčast-
nit. 
Pokud si myslíte, že by mohly zaujmout i 
někoho jiného, tak se je nebojte propa-
govat. K dispozici Vám jsou i farní inter-
netové stránky a samozřejmě i náš Já-
kob. 
Stačí poslat svůj příspěvek na adresu 
jakob.redakce@seznam.cz. 
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Společenství premonstrátů třetího řádu 

Premonstráti 
Putovní kazatel Norbert z Xanten (* asi 1080 -
+ 6.6.1134) založil r. 1120 v pustině Prémontré 
u Laonu klášterní společnost, která přijala 
řeholi kanovníků augustiniánů. Řád byl po-
tvrzen papežem Honoriem II. v r. 1126, kdy 
se Norbert stal magdeburským biskupem. Po 
ovládnutí Magdeburku protestanty r. 1627 
byly Norbertovy ostatky přeneseny do klášte-
ra v Praze na Strahově. 
Za Norbertova nástupce, Huga z Fosses, byl 
zprvu volný svazek přísněji centralizován po 
vzoru cisterciáků. Řád se věnoval zvláště du-
chovní správě ve farnostech a charitativním 
činnostem, mj. ve vlastních špitálech. Pre-

monstráti jako první uskutečnili ideu třetího řádu, tj. spojení laiků mimo 
klášter s životem řeholní komunity. V českých zemích vznikl první kláš-
ter necelých dvacet let po potvrzení řádu, začátkem 40. let založil biskup 
Jindřich Zdík klášter na Strahově v Praze. Ve zdejším klášterním kostele 
Panny Marie je pohřben Vladislav II. (+ 1174). Dalšími významnými kon-
venty byly Želiv, Teplá (založená českým šlechticem a mučedníkem bl. 
Hroznatou), Svatý Kopeček u Olomouce a řada dalších. Po husitských 
bouřích obnovili premonstráti činnost až v době rekatolizace, zvláště za 
přispění Jana Lohelia, od r. 1612 pražského arcibiskupa. 
Sestry premonstrátky 
Kongregace vede sestry k vlastnímu posvěcení zachováváním slibů 
Evangelních rad, Bohu zasvěcené čistoty, chudoby a poslušnosti v životě 
naplněném kontemplací a apoštolskou prací, který žijeme pod vedením a 

Je to už opravdu mnoho let, co se ve Vlčnově začalo více mluvit o premonstrát-
kách terciářkách. Jejich zastoupení v našich farních společenství je stále velmi 
podstatné a proto jsme se tentokrát zajímali právě o ně. Nejprve si však musíme 
říct, kdo to jsou Premonstráti, jaká je jejich spiritualita a poslání. 

Informace v následujícím textu jsme čerpali z důvěryhodných internetových stránek 
www.premonstratky.cz. 

„Ad omne bonum opus parati - Připraveni ke každému dobrému dílu.“  
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ve spolupráci se společenstvím kněží Premonstrátského řádu. 
Třetí řád 
Někteří knězi a laici, muži a ženy, vedení duchovní náklonností k Nor-
bertově společnosti, hledají v našich komunitách duchovní povzbuzení a 
místo lidského i křesťanského společenství. Aby ve svém živote prohlou-
bili víru v apoštolskou aktivitu, chtějí být pevněji spojení s naším řádem a 
některou jeho komunitou.  
Kongregace je přijímá za bratry a sestry společenství přidruženého k řá-
du (za terciáře a terciářky). 
Laičtí terciáři jsou bratři a sestry, kteří žijí ideál svatého Norberta, ideál 
evangelia ve světě v běžném denním životě, v rodině, v místní církvi, tam 
kde zrovna jsou. Jsou to bratři a sestry, kteří se snaží žít především dob-
rým křesťanským životem. Když projeví zájem být úže spojeni s někte-
rou naší premonstrátskou rodinou, jsou přijati za terciáře. Mohou taky 
složit terciářské sliby, pravidelně se scházejí na modlitbě a mají pravidel-

ný kontakt i s tou 
konkrétní komuni-
tou, ke které patří. 
Ale jejich hlavním 
úkolem je modlit-
bou posvěcovat 
svět a místo, ve kte-
rém žijí se svou fy-
zickou rodinou. 
 
Strahovský klášter 

 
Společenství ve Vlčnově stále žije a je stále otevřené pro nové členy. 
Kromě pravidelného scházení se k modlitbě (každé úterý v 19.45 - 
v letním čase), se ve Vlčnově konají různá terciářská setkání. To po-
slední bylo 18. května 2011. 
 Jménem redaktorů časopisu Jákob přejeme našim vlčnovským pre-
monstrátkám hodně požehnání v jejich bohulibé činnosti a nadále je pro-
síme o jejich přímluvné modlitby za naši farnost a rodiny.  
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 Co to znamená? Ne nechci navádět rodiče, 
aby mluvením a šeptáním rušili bohoslužbu, ale 
bylo by dobré, aby dětem vysvětlovali, co se děje 
při slavení mše svaté, při svátostném požehnání, 
májové pobožnosti atd. Měli bychom začít už do-
ma a promluvit si s dětmi, kam půjdeme, co bude-

me prožívat, a to přiměřeně 
k věku dítěte. Říct mu, co u oltáře dělá kněz, ministranti, 
na kůru schola a jak se chováme my ostatní. Pomoci 
nám mohou různé dětské misálky, které jsou pro určité 
věkové skupiny. Dětem, které umí trochu číst, pořídíme 
kancionál a ukazujeme, co se zpívá nebo modlí.  
 Kdo má možnost, najde více informací na 
www.svatamse.ic.cz. Při mši pak dítě sleduje, která část 
bohoslužby právě probíhá a je rádo, že ví, o co se jedná. 

Kdy sedíme, klečíme, zpíváme, kdy budou ministranti zvonit atd. Jsou to 
různé detaily, které si neuvědomujeme, a dítě zaujmou. Když je dítě 
z domova aspoň trošku připravené, pak stačí ukázat v misálku obrázek 
nebo pošeptat, co se děje, a dítě určitě pochopí a samo se zapojí do mše 
svaté. Malé děti nevydrží celou mši svatou v klidu, a proto je dobré, že je 
i u nás možnost vyjít do zádveří nebo i ven před kostel, kde i neposedné 
děti mohou být s námi na bohoslužbě. 
 Prožívejme prosím mši svatou spolu se svými dětmi a nenechávejte 
je sedět samotné, brzy se začnou nudit a rušit ostatní. Uvědomme si, že 
nejlépe se vychovává příkladem. A proto i v prostranství před kostelem 
v době mše svaté bychom měli být tiše a nerušit ostatní, hlavně my do-
spělí. Jednou jsem byla přítomná náruživé debatě dvou tatínků, kterou 
ukončila prosba pětileté dcery jednoho z nich, aby byli ticho, že ji ruší.  

 Prosím všechny: Mějte hodně trpělivosti a vytrvalosti s našimi 
nejmenšími farníky. 

mami 

NEBOJTE SE při mši svaté  
mluvit se svými dětmi 
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Kronika farnosti 
Svaté přijímaní a svátost smíření poprvé přijali 

Leona Fibichrová 
Eliška Koníčková 

Veronika Koníčková 
Vendula Kučerová 
Tereza Kuželová 

Veronika Mikulcová 
Adéla Pravdová 

Ivo Koníček 
Kryštof Kroupa 

Pavel Matěj 
Martin Matušík 
Ondřej Miloš 
Tomáš Pacík 
Patrik Pěrka 

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný  
a já ho vzkřísím v poslední den. 

Jan 6,54  
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Kronika farnosti 

Do společenství církve jsme přijali 
 

Anna Křapová 
Marie Kučerová 

David Křapa 
Mikuláš Mudrák 
Štěpán Popelka 
Benjamin Tacker 

Do Božích rukou jsme odevzdali 
 

Vojtěch Janovský; 994 
František Jančář; 685 

Františka Mikuláštíková; 490 
Anežka Hrubošová; 136 

Jindřich Jurák; 28 
Anna Knotková; Uherský Brod 1906 

František Koníček; 1100 
Zdena Křapová; Zlín 4887 

Marie Zemková; 602 
Marie Křapová; 47 
Antonín Plesl; 250 

Antonín Moštěk; 357 
Josef Straňák; 866 

František Zemek; 281 
Josef Ondrůšek; 979 

Jiří Mikulec; 38 
Věra Beníčková; 811 
Jaroslav Pavlica; 369 
Anna Moštková; 154 
Ludmila Plachá; 816 

Miroslav Ondrůšek; 979 
Františka Knotková; Buchlovice 170 

František Kašpařík; 1035 
Františka Bařinová; 115 

Svátost manželství uzavřeli 
 

Ondřej Šobáň a Klára Dostálková 
Ladislav Plesl a Markéta Kuželová 

Martin Klimpel a Klára Zemek 
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Program 
 středa 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 
 18.30 hodin mše svatá 
 čtvrtek 30. 6.  
 10.00 hodin mše svatá v Charitním domě 
 pátek 1. 7. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  DUCHOVNÍ DAR PAPEŽI BENEDIKTU XVI. 
  k 60. výročí kněžského svěcení 
  Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí 

kněžského svěcení. Jsme vyzváni, abychom jako dar vytvořili 
mimořádný věnec modliteb a nadpřirozené jednoty, abychom 
jako farnost věnovali 60 hodin adorace za posvěcení kněží a za 
nová a svatá kněžská povolání. Když každý přispěje svou hodi-
nou modlitby, určitě tento duchovní dar uskutečníme. 

 8.00 hodin společné zahájení adorace 
 17.45 hodin společné zakončení adorace 
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 úterý 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 24. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
  Hlavní celebrant P. Josef Pelc, děkan uherskobrodský. 
 neděle 14. 8. 20. neděle v mezidobí  
 7.30 hodin mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 
 pondělí 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 pondělí 29. 8.  
 po mši svaté Biblická hodina 
  (přibližná délka setkání 60 minut) 

  pokračování programu na další straně 



Určitě vás o prázdninách čeká mnoho 
krásných zážitků. Napište nám ze svých 
cest pohlednici na adresu farnosti a po-
dělte se se svými radostmi. Pohlednice 
budou mimo jiné slosovatelné. Na konci 
prázdnin získá jeden cestovatel milou 
odměnu. 

Na vaše psaní se těší váš Jákob 
 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošťková, Bronislava 
Podškubková  a Jan Zemek pod vedením P. Ladislava Kunce. 
Nové webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: Libor Soukeník, Nivnice 
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Program 

 

 
 

Římskokatolická  
farnost Vlčnov 
č. p. 118 
Vlčnov 
687 61  

  pokračování programu z předchozí strany 
 neděle 4. 9. 23. neděle v mezidobí 
  Děkování a prosba za úrodu 
 9.00 hodin slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za 

příznivého počasí se uskuteční pod širým nebem u kaple pod 
vinohrady  

 pátek 2. 9.  
 18.30 hodin duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem 

školákům při mši svaté pro děti 
 středa 28. 9. Slavnost sv. Václava 
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti 


