
PODZIMNÍ VYDÁNÍ 2011 
Když Ježíš propustil zástupy, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. 

Matouš 14,23 
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Drazí farníci, 
zdravím vás uprostřed měsíce října – měsíce, který je úzce 
spjat s modlitbou svatého růžence a také s mnohými misijními 
aktivitami, které vyvrcholí Misijní nedělí (23. října). Je za námi 
doba prázdnin, dovolených a odpočinku, která ale pro mnohé 
znamenala také nemalé nasazení. Ať už to byli v červenci bri-
gádníci při rekonstrukci kanalizace farních budov nebo mladí 
v srpnu při organizování soustředění pro scholu a ministranty. 
Všem zmíněným i mnohým dalším patří upřímný a velký dík. 
Nyní již prožíváme nový školní rok, který přináší nové aktivity – 
pravidelné i mimořádné. Začala výuka náboženství, nová sku-
pinka dětí vstoupila do bezprostřední přípravy na první přijetí 
svátosti smíření a eucharistie a skupina dalších stojí na prahu 
roční přípravy na svátost biřmování. Ti všichni, zvláště pak biř-
movanci, právem očekávají naši podporu. Využijme tedy těchto 
dnů, abychom společnou i osobní modlitbou vyprosili tolik po-
třebné milosti a dary – připravovaným i těm, kteří je připravují. 
Když pak myslíme na misie, mysleme nejen na ty potřebné, 
kteří jsou daleko na jiných kontinentech, ale i na ty, kteří potře-
bují slyšet radostnou zvěst evangelia z našeho jednání či dob-
rého slova třeba v domě naproti nebo u sousedů. Nezapomeň-
me pak na misijní poslání v naší vlastní rodině. 
V litanii k Nejsvětější svátosti zní prosba: „Východisko veškeré-
ho apoštolského působení, klaníme se tobě.“ Chceme-li 
v jakékoli misijní činnosti, byť je to třeba výchova vlastních dětí, 
obstát, je třeba začínat právě ztišením při modlitbě – ať už je to 
při adoraci nebo při rozjímání růžencových tajemství. 
A když bereme do rukou růženec, nezapomeňme, že jde o po-
hled Panny Marie na život jejího Syna. Prosme, ať nám ukáže 
tu konkrétní událost, která bude inspirací pro naše jednání, 
rozhodování. Klidně si otevřeme evangelium a věnujme desá-
tek té události, která nás něčím oslovila. Třeba se zadívejme 
právě na Ježíše, který odešel na opuštěné místo, aby byl se 
svým Otcem. 

Požehnané dny přeje P. Ladislav 

Ježíš, který odešel na opuštěné místo, 
aby byl se svým Otcem 
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Antonín Dvořák – jeden z největších Čechů 
Když jsme se spolubratry během stu-

dia navštívili koncert, na kterém mimo 
jiné zazněla Dvořákova Novosvětská 
symfonie, cítil jsem se, jako bych od-
cházel z úžasně podnětné a povzbudi-
vé promluvy velkého kazatele. Ano, 
Antonín Dvořák, člověk pokorný, 
prostý a přitom svérázný a geniální, 
byl zakořeněn v křesťanské víře. Svou 
tvorbu pak pokládal za velký dar Pro-
zřetelnosti. Mnohá díla zakončil dě-
kovným zvoláním „Deo gratias“. 
A právě letos 8. září uplynulo 170 let 
od jeho narození. 

Antonín Dvořák se narodil v obci Nela-
hozeves, severně od Prahy. Jeho otec byl 
zdejším řezníkem. Také Antonín se učil 
tomuto řemeslu. Byl však od mládí velmi 
hudebně nadaný, a proto navštěvoval hodi-
ny hudby u A. Liehmanna v sousedních 
Zlonicích. Po ukončení měšťanské školy 
byl na doporučení svého učitele poslán do 
Prahy na Ústav pro církevní hudbu. Něja-
kou dobu pak byl violistou ve Stavovském 
divadle. Přitom už vypomáhal na varhany 
v některých pražských kostelech. V roce 
1873 se oženil s Annou Čermákovou, 
sestrou Josefíny, která se provdala za hra-
běte Kounice. Pak se stal varhaníkem u 
sv. Vojtěcha a začal také komponovat. Po 
smrti svých prvních dětí zkomponoval 
slavné Stabat Mater, které mělo svoji pre-
miéru v Olomouci. Moravu, především 
Olomouc, navštívil celkem osmkrát a ve 
svém dopise kanovníku Geislerovi, který 
byl jeho dobrým přítelem, napsal: 
„Moravané mi k srdci přirostli.“ Navštívil 
několikrát Anglii, Rusko, jeho přítelem byl 
např. P. I. Čajkovský. V roce 1884 koupil 

vilku ve Vysoké u 
Příbrami a přebudo-
val jako letní sídlo. 
Každý den ráno 
časně vstával a šel 
hrát do nedalekého 
kostela na varhany 
při mši sv. Byl vel-
mi skromný a za 
každé své dílo i za 
ukončený den Bohu 
poděkoval. Měl rád holuby, které často 
pozoroval a také lokomotivy, které velmi 
obdivoval. Prý jednou prohlásil, že by 
všechny své symfonie vyměnil za jednu 
lokomotivu. Stal se nejdříve ředitelem 
Pražské konzervatoře poté dokonce přijal 
nabídku ředitele konzervatoře v New Yor-
ku (1891 – 1895). Pobýval v Americe něja-
kou dobu i se svými dětmi. Napsal tam 
také svoji slavnou poslední 9. symfonii tzv. 
„Z Nového světa“. Mezi jeho poslední 
opery patří např. Čert a Káča, Jakobín a 
Rusalka, která měla premiéru v roce 1901.  
Od roku 1901 byl také členem panské sně-
movny ve Vídni. Jeho činnost byla oprav-
du obdivuhodná. Umírá v roce 1904. 

Za objevení tohoto velikána jsem 
nesmírně vděčný. Snad i jeho hudba 
mi již v dětství otevírala srdce k tomu, 
abych žasl nad Božím stvořením a vní-
mal věci, které nás přesahují – které 
dokazují Boží existenci. Tak tedy „Deo 
gratias“ za Antonína Dvořáka i za vše, 
co nám daroval skrze něj. 

P. Ladislav 
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Jedno rčení praví „všechny cesty vedou do Říma“ a tak se stalo i na 
cestě z Vlčnova, kdy farní poutníci vyjeli dne 25.9. s cestovní agen-
turou AWER TOUR s.r.o. směr Řím přes Slovensko a Rakousko. 
 
Po dlouhé noci v autobuse, kdy se každý snažil nalézt tu správnou polohu ke 
spánku, jsme v pondělí ráno za doprovodu ranní písně od průvodce  přijeli na 
místo zvané Fraterna Domus la nuova chiesa, které se stalo po dva dny naším do-
movem. 
Hned po snídani (z vlastních zásob) jsme vyrazili na stanici metra Montebello 
směr Flaminio a poté každý den na určitá místa v Římě. 

Den první  
První den nás čekala návštěva baziliky sv. Pavla za hradbami, kde je vyobrazeno 
256 římských papežů počínaje Petrem až po současnost. Je zde i Svatá brána, která 
se otevírá jen u příležitosti Milostivého léta a uvnitř se nachází největší paškál na 
světě. 
Veřejnou dopravou jsme se poté dopravili ke Koloseu, prohlédli si římské fórum, 
fórum Trajana a přesunuli se ke Kapitolu, které je srdcem starověkého Říma a zá-
roveň nejslavnějším a nejvyšším ze sedmi původních římských pahorků. 
Naše kroky dále směřovaly do baziliky sv. Jana v Lateráně, která je dodnes nejvyš-
ším kostelem v katolické církvi. Tuto skutečnost potvrzuje i nápis „Omnium urbis 
et orbis ecclesiarum mater et caput“ – tedy „Matka a hlava všech kostelů města a 
světa“. 
200 m od baziliky se nachází Svaté schody v budově Scala Santa, které 
z Jeruzaléma dovezla sv. Helena. 
Poslední návštěva dne skončila u baziliky Svatého Kříže Jeruzalémského, která je 
nyní chrámem kardinála Miroslava Vlka. Nachází se zde např. ostatky sv. kříže a 
kopie turínského plátna. 
Po návratu na ubytovnu 
a velmi vydatné večeři 
následovala mše svatá a 
poté zasloužený odpoči-
nek. 

Den druhý 
Druhý den našeho puto-
vání po Římě jsme zapo-
čali v bazilice Santa Ma-
ria Maggiore (Panny Ma-
rie Sněžné), která byla 
založena roku 352, kdy 

Farní zájezd v Římě 
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v létě toho roku začal na pahorku Esquilin zá-
zračně padat sníh a ten vyznačil půdorys bu-
doucího kostela. 
Odtud jsme směřovali ke kostelu sv. Petra 
v okovech, kde se nachází socha Mojžíše od Mi-
chelangela. 
Následovala procházka římskými uličkami 
k místu zvané Pantheon. Je to nejlépe zachovalá 
antická památka, za což vděčí především tomu, 
že byl využíván jako křesťanský kostel. 
Naše kroky dále směřovaly podél řeky Tibery, 
kde jsme si vychutnali pohled na Andělský hrad 
a též se prošli po Andělském mostě. 
Po dlouhém čekání na autobus jsme se dostali 
na místo Santa Maria in Cosmedin, které je tu-
ristům známé pro svůj mramorový artefakt Ústa 
pravdy - Bocca della Verita. 
Zašli jsme i na místo Circus Maximus, kde se 
odehrávaly nejdůležitější události závodů voza-
tajů. Doteď se zde občas konají nejrůznější spor-
tovní i kulturní akce. 
K večeru přišla na řadu Fontána di Trevi, vybu-
dována podle návrhu Nicola Salvi. Je to úžasné umělecké dílo s nádherným ba-
rokním sousoším vytesaným z mramoru, které představuje boha moří Oceána 
stojícího na velké mušli tažené mořskými koňmi. Je zvykem, že každý, kdo se chce 
do Říma vrátit, hodí pravou rukou přes pravé rameno minci do fontány. 
Večer jsme završili na místě zvaném Španělské schody, kde na vrcholu je kostel 
Nejsvětější trojice a uprostřed náměstí fontána La Barcaccia ve tvaru Bárky. 
Tento krásně prožitý den jsme zakončili mší svatou v kapličce Fraterna Domus. 

Den třetí 
Poslední den nás čekal vrchol celého poutního zájezdu, a to dopolední audience u 
Svatého otce Benedikta XVI. ve Vatikánu. 
Brzy ráno jsme vyrazili do krásně slunečného dne na Svatopetrské náměstí, kde 
po průchodu přes detektory a s pozvánkou v ruce jsme se mohli usadit na připra-
vené židličky a čekat na příjezd Svatého otce. 
Náměstí svatého Petra či Svatopetrské náměstí (Piazza San Pietro) je jedno z nej-
krásnějších děl světové architektury Berniniho. Stojí zde dvě kašny, které jsou dí-
lem Moderna a Berniniho. 
Od Svatého otce zaznělo mnoho krásných slov, kdy se zaměřil na zhodnocení své 
návštěvy v Německu, poté obsáhleji pozdravil přítomné v hlavních světových ja-
zycích a nakonec zazněl i krátký pozdrav věnovaný poutníkům z České republi-
ky. 

sv. Jakub Starší v Lateránské bazilice 
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Po audienci následoval společný oběd v čínské restauraci a poté prohlídka bazili-
ky sv. Petra, na kterou bylo potřeba vystát řadu. 
Bazilika svatého Petra stojí na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben 
apoštol Petr, a je dílem mnoha významných architektů, z nichž každý něco přidal, 
odstranil nebo změnil. Je jednou ze čtyř římských papežských či velkých bazilik. 
Po stranách schodiště vedoucího do baziliky stojí sochy sv. Petra a sv. Pavla, které 
vítají věřící. 
Uvnitř baziliky byla k vidění spousta krásných děl a jednou z nich je i kaple s Mi-
chalangelovou Pietou (zobrazení Panny Marie s tělem Krista na klíně po jeho snětí 
z kříže). Pod kopulí se nachází monumentální bronzový baldachýn, za kterým lze 
spatřit nad kněžištěm vitráž s obrazem holubice Ducha svatého darovaná čechy. 
V bazilice byla i možnost tiché modlitby u hrobu Jana Pavla II. 
Dle zájmu jsme navštívili Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí a též vyrazili buď 
pěšky nebo výtahem na samotný vrchol kopule baziliky sv. Petra, odkud byl nád-
herný a nezapomenutelný výhled na celý Řím. 
Pomalu se schylovalo k večeru a nezbývalo než se rozloučit a naposledy nadech-
nout vatikánského vzduchu a pohlédnout do dálky na Řím, neboť naše putování 
bylo u konce. 
Poslední jízda metrem na konečnou stanice Montebello, kde jsme nasedli do auto-
busu a vydali se zpátky přes Rakousko, Slovensko až do Vlčnova. 
 
Na celkové zhodnocení zájezdu se pak ptejte těch, kteří měli to štěstí jej zažít na 
vlastní kůži.  

Katy (Kateřina Zemková) 



Úvodní události (1,1 – 4,11) 
 I. Působení v Galileji (4,12 – 13,58) 
 II. Další putování a cesta do Jeruzaléma (14,1 – 20,34) 
 III. Působení a smrt v Jeruzalémě (21,1 – 27,66) 
 Závěr: prázdný hrob a zjevení Zmrtvýchvstalého (28,1–20) 
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Biblický seriál VI. 
 V předchozím díle biblického seriá-
lu jsme si představili evangelium podle 
Marka, v tomto díle přichází na řadu evangelium podle Matouše (dále v textu už jen 
Mt). Toto evangelium má oproti Markovi téměř dvojnásobný rozsah. 

 Mt tvoří jednak materiál z Markova evangelia, dále pramen s Ježíšovými výroky a 
také vlastní látka. Nejstarší svědectví tradice máme opět od biskupa Papiáše. 
 Ve všech seznamech apoštolů v NZ se objevuje apoštol Matouš, pouze v Mt 10,3 
je u jeho jména připojeno jeho povolání celník. V Mt 9,9 se hovoří o povolání celníka Ma-
touše, zatímco v paralelních perikopách Mk 2,14 a Lk 5,27 má tento celník jméno Lévi. 
Tradičně se počítalo s tím, že celník Matouš měl druhé jméno Lévi. Dvě jména osob neby-
la v tehdejší Palestině ničím neobvyklým. Zde šlo o dvě jména semitská, zatímco se ob-
vykle vedle semitského jména vyskytovalo jméno řecké nebo římské. Původnější je v této 
perikopě Lévi. Každopádně je však apoštol Matouš v evangeliu, které nese jeho jméno, 
zvýrazněn více než u zbývajících synoptiků. 
 Autorem kanonického Mt byl tedy někdo jiný než apoštol Matouš, pravděpodobně 
byl židokřesťan (apoštol Matouš byl snad autorem nějakého pramene). Adresáty Mt musí-
me hledat mezi křesťany, kteří znali dobře Starý zákon a jimž byly známé také židovské 
zvyky, tedy židokřesťané. Za nejpravděpodobnější místo vzniku Mt je blízkost Palestiny – 
Sýrie  mezi lety 80 – 90 po Kr. 
 Pro evangelistu Matouše je Ježíš slíbený a očekávaný Mesiáš, to je vyjádřeno 
hned v první větě Mt 1,1: „Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova“, 
která se vztahuje na kapitolu 1,1–17, tedy celý rodokmen. Důležité místo v Mt zaujímají 
Ježíšovy řeči: horské kázání (kap. 5 – 7), řeč při rozeslání učedníků (kap. 10), podoben-
ství (kap. 13), řád života v církvi (kap. 18), řeč proti zákoníkům a farizejům (kap. 23) a 
eschatologická řeč (kap. 24 – 25), je to celkem 6 velkých řečí. Velký význam mají také 
Ježíšovy zázraky, 10 je jich shrnuto v kap. 8 a 9. Hlavně jde v Mt o jeho utrpení, zdůrazňu-
je, že už nově narozený král Židů (2,2) byl pronásledován a jeho život ohrožen (2,13–18). 
Dovršení všech těchto argumentů představuje Ježíšovo zmrtvýchvstání (kap. 28). 
 Mt lze právem nazvat za evangelium církve, pouze v tomto evangeliu se slovo 
církev objevuje, např. 16,18: „A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou 
církev a brány pekel ji nepřemohou.“ V Mt je také zřetelně patrné židovské pozadí. 

Tolik opět velmi stručné představení Matoušova evangelia. am 

Stavba Mt: 
 



Před 85 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. kaž-
dou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na ce-
lém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry.  
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Biblická misijní soutěž pro dospělé V. 
Mk 15,34 „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ – tak zněla správná odpověď na 
otázku z minulého dílu biblické soutěže. Děkujeme za všechny odpovědi, vylosovali jsme 
p. Ludmilu Moštkovou, která dostane dárek (knihu Poutní místa Moravy a Slezska) - bla-
hopřejeme. 
A nová otázka biblické soutěže: v Matoušově evangeliu můžeme najít několik misij-
ních textů, kde najdete tento: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 
bratří, mně jste učinili.“ Kdybych mohla nepatrně poradit, hledala bych v některé 
z výše zmíněných velkých řečí.  

Odpověď s číslem kapitoly a verše vhoďte do nadepsané krabice u zpovědnice, a to 
do 31.10.2011. Tentokrát bude odměn více a vyhodnocení proběhne už v listopadu. 

Nezapomeňte uvést vaše jméno a adresu. 

OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE  

 Stalo se tak díky aktivitě dívky jménem Pauline Marie Jari-
cot. Ta svým rozhodnutím změnit se, proměnila nejen sebe, ale 
dalo by se říct, že každého z nás. Modlitební společenství, které 
založila ve svých 17 letech, se do dnešního dne rozrostlo v největší 
organizací pomáhající misiím v celé historii katolické církve. 

23. 10. 2011 

Duchovní podpora zahrnu-
je předávání radosti evange-
lia celému světu, hledání sil 
v modlitbě, četbě Písma 
svatého a adoraci. 

Hmotná pomoc je také velmi důležitá. 
Díky pravidelnému přispívání na účely 
misijních děl můžeme ulehčit chudým, ne-
mocným, hladovým a utlačovaným lidem 
jejich nelidské životní podmínky. Také je 
nutná podpora těch, kteří na misiích pra-
cují a o potřebné se starají. 

 Příklad Pauline nám ukazuje, že misijní poslání je tu pro každého 
z nás. Toto poslání můžeme naplnit duchovní i hmotnou podporou.  
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Obě stánky podpory misií jsou velmi důležité. Proto se 
neváhejme zapojit i MY. 
 

Sobota 22. 10. ve 21.00  
Misijní Most Modlitby 2011  

Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit 
svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za 
misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evan-
gelia na celém světě. Společenství mladých se bude 
v tento čas modlit v kapli Božího Milosrdenství na faře. 
Kdo by měl zájem se připojit, je srdečně vítán. 
 

Neděle 23.10. – Misijní neděle 
Během mší proběhne ve všech farnostech a diecézích 
růžného ritu po celém světě finanční sbírka, jejíž výtěžek 
tvoří Fond solidarity. 

!!! 
Na tuto misijní neděli se chceme dobře připravit. Pro-
to se během celého měsíce října budou mladí modlit 
každý pátek přede mší svatou misijní růženec. 
Důležité je si uvědomit, že být misionářem nezname-
ná „jen“ myslet na chudé lidi na druhé straně země-
koule, ale že své srdce musíme mít otevřené i pro své 
nejbližší, spolužáky, přátele, spoluobčany apod. 
K tomuto úkolu chceme hledat sílu při adoracích před 
Nejsvětější svátostí i v osobních modlitbách. 
Také přímluvy během dětských mší svatých v pátek 
budou zaměřené na misijní poslání. Vše pak vyvrcholí 
na misijní neděli, při které budou děti přinášet před 
oltář dary. Tyto dary budou symbolizovat potřeby jed-
notlivých kontinentů a naše prosby za ně. 
 

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; 
jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.  

Jan 13,34 

Využití finanční 
sbírky z Misijní 
neděle 2010 
Z darů, které byly vy-
brány během sbírky 
při Misijní neděli 
v roce 2010 – téměř 
16 milionů korun – 
jsme např. podpořili 
stavbu a opravu 24 
kostelů, kaplí, far, 
klášterů, pastoračních 
center, domova pro 
staré a nemocné kně-
ze, nákup jízdních kol 
a několika aut potřeb-
ných pro pastorační  
činnost. Přispěli jsem 
též na léčebné výdaje, 
biblické kurzy, formač-
ní a vzdělávací pro-
gramy pro mládež a 
katechisty, kteří jsou 
velmi potřební zvláště 
ve velkém množství 
farností, kam se misi-
onáři dostanou jen 
několikrát za rok. Cel-
kem se letos pomoci 
dostalo do 11 diecézí 
v 8 zemích: Malawi, 
Zambie, Papua-Nová 
Guinea, Bangladéš, 
Surinam, Guyana, Srí 
Lanka a Indonésie. 
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RŮŽENCOVÁ MISIJNÍ SOUTĚŽ 
PRO DĚTI 

Misijní barvy kontinentů 
Afrika se označuje barvou zelenou, Evropa bílou, Asie žlutou,  
Austrálie a Oceánie modrou a Amerika červenou. 

V měsíci říjnu nás učí Panna Maria 
otevírat svá srdce pro všechny potřeb-
né. Mezi tyto potřebné patří dětí i do-
spělí, kteří trpí hladem, chudobou, ne-
mocemi nebo nespravedlností v chu-
dých a válkou postižených koutech 
světa. Ale také lidé, kteří jsou přímo 
kolem nás. 
Panna Maria je nejen maminkou Pána 
Ježíše, ale je matkou každého z nás. 
Všechny nás má moc ráda a chce, 
abychom se k ní modlili a prosili ji o 
pomoc. Proto jí můžeme všechny naše 
prosby předkládat v modlitbě růžence.  
Růženci, ve kterém myslíme na všech-
ny potřebné, říkáme Misijní růženec. 
Poznáme ho podle pěti druhů barev-
ných kuliček, které symbolizují jednotli-

ŽLUTÁ 
ČERVENÁ 

MODRÁ 
ZELENÁ  

BÍLÁ 

AMERIKA 
EVROPA 
ASIE 
AFRIKA 
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 

Spoj správně barvu s kontinentem: 
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Modlitba 
Papežského misijního 

díla dětí: 

Ježíši můj, mám Tě rád, 
jsi můj věrný kamarád. 
 

Má modlitba k Tobě letí, 
prosím Tě za všechny děti. 
 

Potřebným chci pomáhat, 
lásku, radost rozdávat. 
 

Pane Bože, při mně stůj, 
chci být misionář Tvůj. 
 

Svatá Maria, Královno nebe, 
o mocnou ochranu prosíme Tebe. 

Amen 

ÚKOL PRO TEBE 
VYBARVI RŮŽENEC, ABY VYPADAL 

JAKO MISIJNÍ RŮŽENEC.  
 
 

MODLI SE PRAVIDELNĚ ZA MISIE. 
 
 
 

DO KONCE MĚSÍCE ŘÍJNA ODE-
VZDEJ SPRÁVNĚ A HEZKY VYKRES-

LENÝ OBRÁZEK V ZÁKRISTII. 
(NEZAPOMEŇ NA ČITELNÝ PODPIS) 

 

NEJŠIKOVNĚJŠÍ SOUTĚŽÍCÍ SE MO-
HOU TĚŠIT NA MILÝ MISIJNÍ DÁREK. 
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Ve dnech 4. a 5. července probíhaly na Velehradě již tradičně Dny lidí dobré vůle. Sou-
částí těchto  oslav bylo také Mezinárodní setkání vozíčkářů, které pořádá Maltézská po-
moc a České velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů. Celá tato akce by se 
však neobešla bez pomoci nemála dobrovolníků. Také několik z nás mělo možnost se do 
těchto řad přidat a poznat, jak důležité je „darovat se“. Všude kolem nás je totiž nepřeber-
né množství možností, kde je zapotřebí lidí s otevřeným srdcem a radostí. Lidí, kteří daru-
jí byť jen úsměv. O to důležitější je toto uvědomění si v době tak hektické a uspěchané, 
jakou prožíváme nyní. Někdy teprve díky takovému „pozastavení“ můžeme vnímat důkaz 
samotného Boha, který je nejen všude kolem nás, ale také v ostatních lidech a díky jeho 
darům, také v nás samotných. Tak proč si toto nechávat jen pro sebe? 

pb 

Jak mohou vypadat prázdniny s Bohem 
Udělat si alespoň trochu času 

„Všechno velké mělo svůj malý začátek“ 

 
P
R
O
S
B
A 

P R O S B A   

 

 Farní úřad a zaměstnanci pobočky České pošty ve Vlčnově prosí všechny, 
kteří věnují ze své štědrosti finanční příspěvky v nedělních či jiných sbír-
kách, aby vhazovali jen nepoškozené bankovky či mince. Také doporučují, 
abyste si při nákupu kontrolovali, zda peníze, které vám pokladní vrátí, 
nejsou poškozené či jinak narušené. Takovéto mince či bankovky banky 
nevyměňují. 

Děkujeme za pochopení 
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Madrid, Katalánsko, Sagrada Fami-
lia, 2 miliony mladých, Benedikt 
XVI., Cuatro Vientos, … Co že tato 
slova říkají mnohým lidem? Co je 
spojuje? 
 Španělské hlavní město Madrid 
pořádalo XXVI. Světové dny mládeže pro 
mladé z celého světa, aby se zde setkali 
se Svatým otcem. 
Na pozvání Svatého otce odpovědělo nás 
6 mladých z vlčnovské farnosti. Připojili 
jsme se k více jak 3 200 mladých z České 
republiky a vydali jsme se autobusy na 
předprogram do diecéze Tarragona 
v Katalánsku. Místní nás mile přivítali a 
nabídli nám bohatý program: koupání 
v moři, poznávání města, prezentace 
diecéze. Jelikož diecéze olomoucká a ost-
ravsko-opavská byly v počtu účastníků 
trošku větší, nevešly se do města Tarrago-
na, a tak byly ubytovány v olympijském 
stadionu ve městě Reus, cca 15 km od 
Tarragony. Nepopsatelný zážitek. 
 Den „D“ nadešel 15. srpna 2011. 

Na španělských 
dálnicích se vyrojilo 
nespočetné množ-
ství  autobusů. Kra-
jina kolem dálnic 
vypadala  jako 
poušť. Všichni stoupali vstříc Madridu 
(jedno z nejvýše položených evropských 
měst). Vyčerpaní ale šťastní jsme ve 20 h 
dorazili do španělské metropole. Zase 
jsme se ubytovali ve sportovní hale a la 
sauna, kousek od zastávky metra. I ve 
22 h tam bylo neskutečné dusno. 
Světové dny mládeže byly zahájeny spo-
lečnou mši svatou na náměstí Cibeles. 
Každé dopoledne od úterý do soboty se 
konal program v českém národním centru 
(informace, katecheze a mše svaté) a kaž-
dé odpoledne jsme si mohli vybrat z pestré 
nabídky festivalu mládeže. Po dobu, kterou 
jsme strávili ve španělské metropoli, nám 
byl český jazyk v písemné podobě předklá-
dán prostřednictvím časopisu s příhodným 
názvem – Kořeň (Dle motta „V Kristu za-
pusťte kořeny, na něm postavte základy, 

pevně se držte víry“). 
 V rámci Dní mlá-
deže měli účastníci 
volný vstup do muzeí a 
galerií, kde byly mimo 
jiné i expozice souvise-
jící s křesťanstvím. Do-
stali jsme lístek na met-
ro a na jidlo jsme chodili 
do restaurací určených 
pro nás, poutníky. 
Opravdu bylo z čeho 
vybírat. 
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 Je to až k neuvěření, ale v Madridě našlo přechodný domov na 2 000 000 mla-
dých, stále radostných, zpívajících, jásajících, někdy opravdu dost hlučných. Tolik mla-
dých z různých států, národů, kultur, tak krásná různorodost a všechny nás spojuje jedna 
církev, jeden Kristus. 
 I když jsem navštívila muzea, koncerty, viděla krásu města a země, potkala velké 
množství lidí, měla jsem velkou radost, když jsem prožila  společně s přáteli náročné 
chvíle v davu při přivítání papeže, při frontě na jídlo v restauraci, v totálně zacpaném  
metru. Přesto pro mne bylo velkým darem - setkání s přáteli a adorace před svátostným 
Kristem v tichu kostela. 
 Děkuji Vám všem, kteří jste nás provázeli svými modlitbami a utrpením. Kéž Vám 
všemohoucí Bůh Vaše oběti bohatě odmění. Cítil jsem Boží přízeň na této cestě. Počína-
je nádherným západem slunce, který nás vyprovázel v Brně při cestě do Španělska, po-
kračující každodenními drobnými radostmi a konče silným deštěm při odjezdu domů 
z Madridu. 
Zažili jsme „mladost“ církve. Povzbudili jsme se všichni navzájem v radostné cestě za 
Kristem. Díky dešti při sobotní vigilii jsme měli jedinečnou příležitost dle motta zakořenit 
v Kristu J. 

Za poutníky v Madridu Lidy a Václav 

Zajímavá čísla ze setkání 
v Madridu: 

 

800 biskupů 
14 000 kněží 

vydáno 35 milionů jídel 
pomáhalo 30 000 dobrovolníků 

plocha na letišti Cuatro Vientos měla 
rozlohu jako 48 fotbalových hřišť a 

byla zcela zaplněná 
české poutníky přivezlo 48 autobusů a 
byli ubytovaní na 12 místech po celém 

Madridu 
setkání stálo zhruba 50 milionů eur, 

z toho 31,5 mil. platili sami poutníci a 
16,5 mil. bylo ze sponzorských darů 

5 000 akreditovaných novinářů 
 

Převzato z časopisu OLDIN, říjen 2011 
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Společenství živého růžence 
Živý růženec vznikl v r. 1826 
ve Francii z podnětu Pauline 
Jaricot, která chtěla najít způ-
sob, jak zachránit duše nevě-
řících lidí ve svém okolí. V 17 
letech byla oslovena pro-
mluvou faráře, poznala mar-
nost svého dosavadního způ-
sobu života a rozhodla se ho 
změnit. O vánocích složila slib 
čistoty a postupně objevila 
smysl svého života v úctě k 
Nejsvětější svátosti a v nápra-
vě za urážky proti Nejsvětější-
mu Srdci Ježíšovu. Založila 
společenství 10 lidí s názvem 
"Ti, kteří dělají nápravu". Spo-
lečenství získalo misijní roz-
měr. Podporovalo misie mod-
litbou i týdenním finančním 
darem na spolupráci při šíření evangelia. Růženec tvoří lidé, kteří se spo-
lečně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je 
tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec 
světla). Je zasvěcena sv. Filoméně, kterou papež Řehoř XVI. jmenoval pat-
ronkou a ochránkyní této pobožnosti. Členové živého růžence se zavazují 
denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci 
mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. V naší 
farnosti je v živém růženci zapojeno 5 skupinek a netvoří ho pouze naše 
babičky, ale najdou se mezi nimi děti, mladí lidé a muži. Každou první 
sobotu v měsíci je za všechny členy sloužena mše svatá. Toto společenství 
je otevřené pro každého a kdo by měl zájem rozšířit jeho řady, ať se při-
hlásí u paní Mikuláštíkové. 

mami 
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Katolická charismatická konference v Brně  
Ve dnech 6. – 10. července 2011 se v Brně konala Kato-
lická charismatická konference. Pořadatelem je Kato-
lická charismatická obnova - obnovný proud usilující o 
znovuobjevení tajemství letnic, křesťanského života 
žitého z Božího obdarování, z moci a lásky Ducha sva-
tého. Konference je otevřena všem dalším zájemcům. 
Záštitu nad ní převzal brněnský biskup Mons. Vojtěch 
Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. 
 Hlavní program konference probíhal v moderním 
pavilónu F na brněnském výstavišti, tvořily jej přednášky 
k mottu tohoto už 22. ročníku, a to: „Udělejte všechno, co 
vám řekne.“ (Jan 2,5). Z přednášejících vzpomenu např. P. 
Vojtěcha Kodeta, Sr. Lucii Cincialovou. Hlavním hostem 

byl P. Raniero Cantalamessa (*1934), italský kapucínský kněz, mimo jiné od r. 1980 pů-
sobící jako papežský kazatel – dává rekolekce papežské kurii. Kromě přednášek tvořily 
program konference také modlitby chval doprovázené hudební skupinou Chapela, mše 
svaté, divadelní představení nejen pro děti. Souběžně s přednáškami měli rodiče mož-
nost svěřit své děti od 4 let organizátorům tzv. dětské konference s hromadným i skupino-
vým programem pro děti hned v sousedním pavilónu a po přednášce si je zase vyzved-
nout. Navíc pro rodiče s malými dětmi byl přímo v pavilónu F, kde hlavní program probí-
hal, vyhrazen prostor s kobercem i další prostory, kde mohli rozložit svoje deky, karimat-
ky. V pátek byly součástí programu i paralelní večerní programy – z části na výstavišti, 
např. biblické tance s komunitou blahoslavenství, přednáška P. Raniera Cantalamessy, 
přednáška Jak potěšit zpovědníka P. Aleše opatrného, ale také na různých místech 
v Brně, např. Adorace s komunitou Emmanuel v kostele sv. Tomáše, přednáška Kniha 
Genesis a dnešní spiritualita P. Marka O. Váchy v kostele sv. Augustina a další. 
 Osobní dojmy – konferenci jsem navštívila poprvé, byla jsem zvědavá na organi-
zaci celé akce, na halu, do které se vejde kolem 5000 lidí. Organizace celé akce byla 
výborná, kvalitně připravený program, zajímavé přednášky, prostor na odpočinek, mož-
nost stravování na výstavišti, příjemné ubytování snadno dostupné tramvají, při plném 
konferenčním poplatku byla MHD po dobu konference zdarma, samozřejmě bylo možné 
se přihlásit jen na část konference. Zaujalo mě také velké množství dětí – od nejmenších 
po větší. Do areálu výstaviště bylo možné vjet i autem, zaparkovat hned vedle pavilónu F 
(za poplatek 40 Kč/den).  A ta hala – ta byla opravdu velká, klimatizovaná, … A na závěr 
už jen informace, že další katolická charismatická konference proběhne v Brně ve 
dnech 11. – 15. července 2012. 

am 
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Lidy v Římě a nejen tam… 
„Lidušku jsem už dlouho neviděla, nevíte, co s ní je?“ To je otázka, kterou si mnozí z nás 
v minulém školním roce často kladli. Odpověď není nijak složitá. Odjela do Francie, kde 
si nejen pilovala francouzský jazyk, ale hlavně rostla ve svém duchovním životě. Během 
tohoto roku získala mnoho zkušeností a zažila také spoustu nevšedních zážitků. Proto 
jsme ji poprosili, aby se o jeden z nich s námi také podělila.. 

Milí farníci, chtěla bych se s vámi podělit o jeden 
výjimečný zážitek. Účastnila jsem se spolu s 1,5 
milionem lidí beatifikace Jana Pavla II. v Římě! 
 

1. května tohoto roku. Byla to 2. neděle velikonoční 
a zároveň Neděle Božího milosrdenství. Minulý 
školní rok jsem se rozhodla strávit v Jeunesse Lu-
miere – Mladí Světla. Je to škola evangelizace a 
modlitby na jihu Francie. A jelikož Jan Pavel II. stál 
také za založením této školy, rozhodli jsme se zú-
častnit této opravdu mimořádné události. 
 

Do Říma jsme přijeli v sobotu odpoledne. Během 
deštivého odpoledne jsme si zalezli do spacáku, abychom nabrali sílu. 
A večer jsme se vydali do centra města na noční program. Programu byli 
přítomní kardinál Dziwisz - osobni sekretář papeže, také jeho osobní lé-
kař a na závěr francouzská řeholnice sestra Marie Simon-Pierre, která by-
la uzdravena z Parkinsonovy nemoci právě na přímluvu tolik milované-
ho papeže. Večerem zazněla modlitba růžence v cizích jazycích. 
Kolem půlnoci začal dav směřovat k branám Svatopetrského náměstí. 
Kolem 2. hodiny ranní jsme se dostali na centrální ulici před bazilikou. 
Vydobyli jsme si trochu místa a zalehli jsme spolu s davem. Jít na záchod 
jen několik metrů bylo skoro nemožné. Poutnici byli všude. Ve 4 hodiny 
ráno jsme vyskočili na nohy a pomalým krokem jsme se blížili na Svato-
petrské náměstí. Centimetr po centimetru, jako sardinky v konzervě, 
s trpělivostí a velkou milostí od Boha, která bděla nad námi, jsme se do-
stali v 9.15 hodin na samý konec Svatopetrského náměstí. Podařilo se 
nám získat malé místečko na prožití Eucharistie. Když se člověk dívá 
v televizi na přímý přenos z Vatikánu, říká si, to náměstí je ale veliké. Pro 
1,5 milion věřících ale nestačilo. 
Tak jak na Golgotě z Ježíšova boku vytryskla krev a voda, v podobě čer-
vené a bílé barvy, tak těmito barvami bylo zaplaveno celé náměstí a ještě 
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celá hlavní ulice až k řece. Početné skupinky farníků z Polska s vlajkami 
byly přítomny! Beatifikační mše svatá byla sloužena v italském jazyce. 
Polští poutníci si sebou zabalili rádia, tudíž díky překladatelům rozuměli. 
Celý dav věřících se sjednotil k hřmícímu aplausu, jakmile zaznělo 
„Beato Giovanni Paolo II“. Prapory a vlajky zemí světa se daly do pohy-
bu, srdce všech přítomných se zachvěla hlubokou radostí a duše se přida-
ly k andělskému plesání v nebi. 
 

Oficiálně se tímto aktem potvrdilo, že Jan Pavel vyprošuje každému po-
žehnání a vzkazuje „Nebojte se být svědky Boží lásky v dnešní době!“. 
I když bylo hodně slunečno, a my byli unavení, přesto opravdu šťastní a 
vděční, že jsme mohli manifestovat svou víru celému světu. Přece jen je 
milost Boží, že se tak veliké shromáždění lidu rozešlo v poklidu. 
 

Nějakou dobu před beatifikací jsme se modlili za tento den, za poutníky, 
za nevěřící, aby Bůh přišel navštívit jejich srdce. Ten den nad námi všemi 
bděla milost Boží. A mě se jí také dostalo. Potkala jsem tam svou mamku 
a strávily jsme spolu celé odpoledne. Celé město žilo touto událostí, jak 
materialisticky tak také duchovně. Bilboardy s milovaným papežem bylo 
vidět po celém městě. A i malé obrazovky v trolejbusech oznamovaly tu-
to událost. Megavelké obrazovky v ulicích promítaly záběry z jeho živo-
ta. A lidé se zastavovali... 

Lidy (Ludmila Kašpaříková), 24.6.2011 02:14:42, Francie 

Vlčnovská pouť na Sv. Antonínek 
Autobusem, pěšky nebo na kole se vydalo nemalé 
množství vlčnovjanů v neděli 14. srpna na poutní 
místo Svatý Antonínek. Nebyl to však pouhý výlet 
či turistika. Rozhodli se obětovat obtíže a oběti 
spojené s cestou s prosbami za sebe, svou rodinu 
a farnost. Na chvíli se odloučit od svých běžných 
starostí a více naslouchat Bohu. 
Vrcholem poutě byla společná mše svatá, kterou 
jsme mohli prožít pod krásným modrým nebem. Na 
závěr nás místní kněz seznámil z historií poutního 
místa a odebrali jsme se domů.  
Farnost má být jako rodina a chvíle, jako jsou tyto, 
to dosvědčují. Příští rok se snad opět, a třeba ještě 
ve větším počtu, k tomuto cíli vypravíme. 

Foto: Zdeněk Koníček 
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Vyhodnocení letní soutěže  

 O tom, jak a kde prožívali farníci své dny volna, jsme se dozvěděli z pat-
nácti psaní. Na vlčnovskou faru přišel letošní léto opravdu rekordní počet pohled-
nic, který trumfl i obvyklý přísun složenek a účtů.  
 Některé pohlednice k nám doputovaly z krásných míst České republiky - 
Nezdenic, Velehradu — dokonce dvakrát, Koclířova u Svitav, Vrchlabí, Velkých 
Karlovic, Želivy, Brna a dokonce i z hlavního města Prahy.  
 Mnozí farníci měli to štěstí, že se během prázdnin podívali i do zahraničí. 
A tak jsme se mohli kochat pohledem ze Santiaga de Compostely, Fatimy, Paříže 
a mládež z Vlčnova na nás nezapomněla ani v Madridu.  
 Jeden pohled k nám dokonce i přiletěl či připlul, a to až ze severoamerické 
Alabamy.  
 Všem pisatelům děkujeme za jejich milé 
pozdravy a nejen to. Pod bedlivým dohledem 
proběhlo slosování a na tři výherce čeká v zá-
kristii milý dárek. Gratulujeme! 

Výherci se stávají: 
 

František a Eliška Zpěvákovi 
Pisatelky z Koclířova 

Ondrášek a Petřík Mikulcovi 

Všechny pohlednice si můžete prohlédnout na nástěnce, která bude umístěna ve staré kapli. 



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 
 sobota 22. 10.  
 21.00 hodin Misijní most modlitby 
  modlitební setkání v kapli Božího milosrdenství ve farní budově 
 neděle 23. 10. Misijní neděle (30. neděle v mezidobí) 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 pondělí 24. 10.  
 po mši svaté Setkání se sv,. Františkem 
  promítání filmu František a Klára - 1. část 
  (přibližná délka setkání 100 minut) 
 neděle 30. 10. 31. neděle v mezidobí 
  přechod na zimní čas 
 pondělí 31. 10.  
 po mši svaté Setkání se sv,. Františkem 
  promítání filmu František a Klára - 2. část 
  (přibližná délka setkání 100 minut) 
 úterý 1. 11. Slavnost Všech svatých 
  doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin mše svatá ze slavnosti 
 středa 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 18.00 hodin mše svatá 
 neděle 6. 11. 32. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 14.30 hodin dušičková pobožnost 
 neděle 13. 11. 33. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 15.00 hodin koncert křesťanské skupiny ADORARE 


