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Milí farníci, 
všechny vás – čtenáře farního časopisu – srdečně zdravím. Rád bych na začátku 

dalšího období, kterým nás budou provázet i tyto stránky, vzpomenul jednu z kapitol živo-
ta církve. Koncem minulého měsíce jsme vzpomínali narození velkého muže přelomu 
Starého a Nového zákona – sv. Jana Křtitele. Krom svého veřejného působení, kterým 
připravoval cestu Pánu, vydal svědectví i mučednickou smrtí. Během těchto měsíců bu-
deme mimo jiné vzpomínat další pilíře církve – svaté, kteří své nasazení pro Krista podlo-
žili svou vlastní krví. Ať už to byl apoštol a patron naší farnosti sv. Jakub, symbol mučed-
níků pronásledované církve sv. Vavřinec nebo náš milý český kníže sv. Václav. Rád bych 
šel ještě dál, do doby nedávno minulé. Uplynulo letos 40 let od smrti teologa, básníka, ale 
i mučedníka komunismu, biskupa Josefa Hloucha. I když byl biskupem českobudějovic-
kým, navštívil v roce 1969 naši farnost a po 23 letech udělil svátost biřmování. Tu tenkrát 
přijalo 1142 biřmovanců. I tento muž pro společenství církve a její víru trpěl a modlil se za 
ni. 

Prožíváme Rok biřmování a většinou jsme tuto svátost křesťanské dospělosti všichni 
přijali. Kéž tedy máme tyto skutečnosti na paměti, kéž čerpáme i z toho, že někdo za naši 
víru přinesl oběť utrpení či dokonce mučednické smrti. Přeji nám všem, ať zvláště doba 
odpočinku a dovolených dodá potřebnou sílu k hrdinství – k překonání sebe samotných. 
Kéž dary plynoucí z přijaté svátosti biřmování ochotně přijmeme k posvěcení vlastnímu i 
našich blízkých. 

váš P. Ladislav 

Být hrdinové  

K fotce nahoře: Msgre. ThDr. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, před kaplí Svaté 
Rodiny pod vinohrady, kterou při návštěvě Vlčnova 11. a 12. října 1969 posvětil. Druhý 
zprava stojí jeho sekretář P. Miloslav Vlk, pozdější kardinál. 
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hrdina z našich řad 

Msgre. ThDr. Josef  Moštěk 

 Mons. ThDr. Josef Moštěk se narodil 28. 2. 
1913 ve Vlčnově. Měl deset sourozenců a jeho 4 
sestry vstoupily později do kláštera. Po absolvování 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži studoval 5 let 
Teologickou fakultu v Olomouci. Tam byl 5. 7. 1937 
vysvěcen na kněze. Jako kaplan začal působit 
v Budišově n. Budišovkou (1937 - 1938) a pokračoval 
u sv. Michala v Olomouci (1938 - 1939). V letech 1940 
- 1949 byl P. Josef Moštěk ceremoniářem a 
sekretářem arcibiskupů Mons. ThDr. Leopolda 
Prečana a Mons. ThDr. et PhDr. Jos. Karla Matochy. 
 Dne 7. 3. 1946 byl promován na doktora 
teologie v Olomouci a 23. března 1949 byl jmenován 
monsiňorem (zkr. Mons.). 
 Za komunistického běsnění proti církvi na svátek svatého Víta 15. 6. 1949 byl 
zatčen, obviněn z pokusu zničit a rozvrátit řízení Československé republiky. Ve 
vyšetřovací vazbě přežíval několik měsíců. V tu dobu k němu nikdo nesměl, nemohl 
nikomu napsat, ani od nikoho dostat dopis. Neměl ani možnost si vzít advokáta podle 
svého přání. Advokát ex offo přišel večer 18. 1. 1950 a následující ráno byl soud (co 
mohl o případu prostudovat?). Při soudním přelíčení byl zamítnut požadavek, aby 

muž horlivý a plný lásky 

Naši vesnici má mnoho lidí v povědomí zvláště díky folklorním tradicím. Není tomu však tak 
u lidí, kteří měli tu čest být ovlivněni osobností P. Josefa Mošťka. Platí to i pro dva plné auto-
busy poutníků, které na začátku června zastavili před našim kostelem. Kroky těchto návštěv-
níků proto vedly nejprve ke kněžskému hrobu a poté do našeho chrámu. Jednalo se o farníky 
z Chlebovic, kteří si přijeli připomenout 75. výročí kněžského svěcení jejich nezapomenutel-
ného kněze a našeho rodáka. 
Nyní si můžete milí čtenáři přečíst to, co o jeho životě napsali ti, kteří ho poznali. Velké podě-
kování za následující řádky - stránky - proto patří Marii Kašpaříkové a Marii Knotkové, ale 
také Lidušce Kašpaříkové, která sepsání tohoto příspěvku zprostředkovala. Děkujeme! 

K fotce na titulní straně: Ze zádušní mše svaté Msgre. ThDr. Josefa Mošťka v roce 1986. 
U ambonu stojí P. František Vaňák, pozdější olomoucký arcibiskup. Mimo jiné známé 
tváře můžete vpravo mezi ministranty zahlédnout současného P. Rudolfa Repku. 
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svědci obhajoby byli předvedeni a 
vyslechnuti. 20. 1. 1950 byl odsouzen na 
10 let a poté vězněn na několika 
místech: Pankrác, Plzeň, Mírov, Ml. 
Bo les lav,  Va ld ice ,  Leopo ldov. 
Z Leopoldova ho propustili na svobodu 6. 
7. 1959. 
 Po dlouhé roky v kriminále dral peří, lepil 
sáčky. Jednou po skončení vězeňské 
normy si položil na stůl papírové sáčky 
do tvaru kříže, aby se pomodlil. Když to 
uviděl bachař (strážce), začal přímo 
ďábelsky řádit. Ve vězení trpěl stálým 
hladem. 
 Po propuštění z vězení skromně 
řekl: „Většinou jsme byli my kněží mezi 
sebou, abychom jiné trestance snad 
neobrátili k dobrému. Byla mezi námi 
upřímná láska bratrská, která nás 
navzájem posilovala. Vzpomínám na to 
rád.“ 
 Byl na svobodě, ale měl zákaz 
vykonávat duchovní službu. Léta 
pracoval v podniku INGSTAV 
v Malenovicích, Gottwaldově a na úpravě 
pitné vody v Tlumačově. Bydlel na faře, a 
tak mohl sloužit tajně mše svaté za 
zavřenými dveřmi. V tu dobu chodil 
navštěvovat nemocné do nemocnice 
v Gottwaldově. Byl velmi odvážný. 
 Po částečném uvolnění politické 
situace mu bylo povoleno vykonávat 
administrátora ve Starém Hrozenkově 
v letech 1966 až 1968. Byla to těžká 
etapa pro člověka s podlomeným 
zdravím, on byl však za tento dekret 
vděčný. 
 V letech 1968 - 1973 působil jako 

administrátor a místoděkan v Kyjově. 
Zde měl velký vliv na oživení víry farníků. 
Získal si sympatie lidí, šlo za ním mnoho 
mladých. Spolu s P. Janem Přibylem a 
s P. Vlastimilem Ovčačíkem vykonali 
obrovský kus práce na duchovním 
rozkvětu farnosti Kyjov. Je znám výrok 
představitelů bývalého režimu: „Dokud ti 
tu budou, my přešlapujem na místě.“ I 
z toho důvodu byl 1. 3. 1973 Mons. 
Moštěk „uklizen“, jak sám říkával, do 
malé vesnice Chlebovice v okrese 
Frýdek-Místek. 
 Horlivě se ujal práce ve farnosti. 
Zavedl změny v liturgii podle stanov II. 
vatikánskéko koncilu, materiálně zvelebil 
a opravil kostel, atd. Dne 28. 2. 1983 byl 
jmenován čestným kanovníkem 
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kroměřížským. 
 Navečer 14. ledna 1986 krátce poté, co odsloužil mši svatou, přecházel silnici. 
Jednou nohou byl už na chodníku, když ho zachytilo auto. Úraz byl příliš vážný. Ještě 
ten večer zemřel ve Frýdecké nemocnici. Pán povolal svého věrného služebníka 
k věčné odměně. 
 Za účasti velkého množství kněží a věřících z celého okolí se otec Josef 
Moštěk rozloučil s Chlebovicemi a byl převezen do rodného Vlčnova. I do Vlčnova 
dne 22. ledna přijelo mnoho přespolních hostů, kněžích a řádových sester, aby se 
spolu s vlčnovjany, kteří oblekli sváteční kroj, účastnili pohřební mše svaté. Jeho tělo 
bylo uloženo do kněžské hrobky, kde očekává vzkříšení. 

 Mons. Josef Moštěk byl knězem v pravdě apoštolský a plný lásky ke svěřeným 
duším. Každé setkání byl milý zážitek. Chlapce z farnosti znal křestními jmény, 
promlouval s nimi na ulici. Zastavil se s mladými maminkami, usmál se na jejich 
maličké v kočárku. Pro staré a nemocné měl vždy chviličku pro povzbuzení. Vozil 
ovoce z farní zahrady a rozdával těm, kdo zahradu neměli. Když navštívil rodinu, jeho 
slova padala na úrodnou půdu. Byla podložena příkladným životem. Kdykoliv bylo 
třeba v okolí zaskočit za nemocného kněze, pan Monsignore hbitě sedl za volant a 
ochotně jel zastupovat. Říkával, že to moc rád dělá, že dohání, co v mládí zameškal. 
Odcházel ze světa s čestnými tituly 
kroměř í žského kanovníka  a 
arcibiskupského rady, ale jemu byl 
nejmilejší titul duchovního otce. 
Dne 5. 10. 2001 mu vděční farníci 
odhalili pamětní desku v kostele 
v Chlebovicích. 
 Bůh požehnal této rodině. 
Cecílie, nejstarší sestra Mons. 
Josefa, vstoupila do řádu Karla 
Boromejského. Avšak po slibu 
„obláčce“ odešla k Pánu v osmnácti 
letech. Druhá sestra Marie vstoupila 
též do stejného řádu. Ve svých 22 
letech si ji Bůh zavolal. Třetí sestra 
Anežka odchází také do tohoto řádu. 
Po letech ji následuje nejmladší 
sestra Cecílie, která se narodila 4 
roky po smrti své nejstarší sestry 
Cecílie. Další sestra Anna vyučovala 

Poznámka Marie Knotkové 
 

Ještě mám nějaké dokumenty v Brně, ale ty 
budu mít až v polovině července. Tam jsou 
také ještě nějaké informace i o jeho věznění 
a spoluvězních. „Seděl“ např. i s p. 
biskupem Karlem Otčenáškem. 
Máme po strýčkovi všechny jeho dopisy, 
které psal z vězení. Protože nešlo psát nic o 
dění za mřížemi, jsou ve všech dopisech 
pozdravy jeho rodině, blízkým a známým. 
Je pozoruhodné, jak si pamatoval, kdo má 
narozeniny, svátek, těšil své rodiče a 
sourozence. 
Máme také dopisy, které mu psali jeho 
rodiče, sourozenci, když ještě byl na 
svobodě. 
Strýček byl velmi precizní, měl všechno 
popsané, setříděné. Mezi korespondencí ze 
70. a 80. let jsou i dopisy, které mu psala 
Mařenka Kašpaříková. 
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Biblická soutěž pro dospělé VIII. 
Otázka biblické soutěže pro dospělé zní:  

V L je velmi zdůrazněna radost, i celník Zacheus „rychle slezl dolů a s radostí ho (Ježíše) 
přijal“ – kde přesně se o tom můžeme dočíst?  
Ve které kapitole L najdeme podobenství o marnotratném synu a milujícím otci? V 15. kapitole je správ-
ná odpověď, vylosovaná p. Anna Buráňová od nás dostane dárek. Blahopřejeme.  

Odpověď i s jménem a adresou vhoďte do krabičky  
u zpovědnice nebo pošlete e-mailem na adresu redakce, a to do 15.7.2012. 

náboženství na místní 
škole. Bratr František 
byl dlouholetým a 
obětavým varhaníkem 
v e  v l č n o v s k é m 
kostele. 
 Jeho strýc byl 
vzácný kněz p.Pilka. 
Jeho teta Beatrix 
Filomena Mošťková 
zemřela 16. 4. 1916 
v  k l á š t e ře  v e 
Šternberku  ve věku 
38 let, po 15 letech 
řeholního života. Jeho 
strýc Václav vychoval 
15 dětí, z toho 2 
kněze- P. Karla 
Mošťka, P. Jaroslava 
Moš ťka  (op rav i l 
několik kostelů, kaplí a napsal 28 knih pod jménem Jaroslav Olšava. Zemřel 17. 3. 
2012 ve Skuhrově) a jejich nejmladší Marta, SM. Arnošta, žije v dominikánském 
klášteře ve Střelicích. 

 Jeho teta Marie brzy ovdověla, manžel padl v 1. světové válce. A ona zůstala 
sama na tři malé děti. Později její dcera Marie Klabačková - SM. Amadea vstoupila do 
dominikánského kláštera. 
 Jeho teta Anna se provdala za Františka Indru a ti se stali kmotry Mons. 
Josefovi. 
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Jak bylo slíbeno minule, v tomto díle do-
končíme představení Lukášova evangelia 
(dále jen L).  
 V L je zdůrazněn více než v ostatních evangeliích dějinný pohled. Události 
ev. mají vztah ke světovým dějinám (3,1n: „V patnáctém roce vlády císaře Tibe-
ria, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem 
v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji…“) Události života Ježíše 
Krista představují dějiny spásy. Jeho příchodem začíná vlastní doba spásy. 
 L lze označit za ev. Ducha sv. Jeho činnost je silně zdůrazněna. Jím byl 
Ježíš počat (1,35), Duch sv. na Ježíše sestoupil při křtu (3,22), Duchem byl Je-
žíš veden na poušť (4,1), Duch Páně na něm spočíval (4,18), v Duchu sv. Ježíš 
zajásal (10,21) a Zmrtvýchvstalý přislibuje Ducha sv. učedníkům (24,49). Duch 
sv. má význam i v životě věřících: je přislíben Janu Křtiteli už od mateřského lů-
na (1,15), Duchem sv. je naplněna Alžběta při setkání s Marií (1,14), v jeho pl-
nosti pronáší Zachariáš svůj chvalozpěv (1,67), Duch sv. působí ve starci Simeo-
novi (2,25–27), ale Duch sv. je především základním darem, o který mají křesťa-
né prosit a který jim dá nebeský Otec (11,13), i ve chvílích, kdy je třeba vyznat 
Krista, mohou na Ducha sv. spoléhat (12,12). 
 Z 3. ev. snad nejvýrazněji poznáváme, že evangelium znamená skutečně 
radostnou zvěst. Radost a její význam je v něm silně zdůrazněna: narození Jana 
Křtitele (1,14.58), narození Spasitele (2,10), předmět radosti učedníků (10,20), i 
při pronásledování a nepřátelství (6,23), radost z nalezení ztracené ovce, mince 
a ztraceného syna (15,5.7.9n.32), radostně je vítán Ježíš při vstupu do Jeruzalé-
ma (19,37), závěr evangelia (24,52n). 
 Autor L byl vzdělaný člověk, dobře ovládající řečtinu. Pravděpodobně byla 
jeho mateřštinou, asi pohanokřesťan. L připisuje svoje evangelium Teofilovi 
(1,3), který zastupuje ostatní adresáty L, byli to především křesťané z pohanství, 
kteří se potřebovali utvrdit o tom, co už částečně poznali. Místo napsání L se 
nedá s určitostí zjistit, muselo se jednat o některou církevní obec mimo Palesti-
nu, tradice hovoří o oblasti Řecka. Většina biblistů klade sepsání L do 80. nebo 
90. let po Kr. Je to přibližně doba, kdy vzniklo také kanonické Matoušovo ev. 

am 

Biblický seriál X. 
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Koncily 

 Již tři měsíce po svém zvolení 
papež bl. Jan XXIII. oznámil úmysl svo-
lat všeobecný sněm. Sám tento papež 
hovoří o tom, že si je jist tím, že „tato 
myšlenka pochází z nebe“. Ihned na to 
se rozjely přípravy. První fáze příprav 
byla dokončena 17. 5. 1960 a od 5. 6. 
1960 se dalo do práce deset různých 
komisí, které zkoumaly jednotlivé ná-
vrhy. K tomu se připojily dva sekretariáty 
– pro tisk a pro nekatolické křesťany. 
Samotný koncil byl zahájen 11. 10. 1962 
slavnostní bohoslužbou v bazilice sv. 
Petra. Zde pro účel koncilu byly vybudo-
vány pracovní lavice vybavené elektro-
nickým sčítacím hlasováním – nezapo-
meňme, že zde bylo přítomno na 2500 
biskupů a opatů, proto bylo téměř ne-
možné sčítat hlasy bez techniky. 
 V postranní lodi bylo zřízeno ob-
čerstvení a další nutné zázemí. K účast-
níkům sněmu patřili také různí poradci, 
kteří se později stali biskupy a kardinály. 
I když samotný sněm by měl řídit sám 
papež, bl. Jan XXIII. většinu zasedání 
sledoval na televizní obrazovce ve své 
pracovně a řízení přenechal určeným 
kardinálům. Pro jednotlivé příspěvky byl 
určen časový limit a pokud některý 
z otců nedokončil v tomto termínu svůj 

proslov, byl někdy až nemilosrdně odpo-
jen. 
 Každý zasedací den byl zahájen 
mší sv., kterou sloužil někdo z otců, a 
pak byl na malý trůn před hlavní oltář 
přinesen starobylý evangeliář a sněmov-
ní otcové se společně modlili text modlit-
by „Adsumus“ – Zde jsme, Pane. 
 Koncil byl přerušen smrtí papeže 
Jana XXIII. 3. 6. 1963, ale jeho nástupce 
Pavel VI. rozhodl, že se v koncilu bude 
pokračovat. 

 Už v minulém čísle časopisu Jákob jsme se začali připravovat na Rok 
víry, který začne v říjnu tohoto roku a budeme ho prožívat až do slavnosti Je-
žíše Krista Krále roku 2013. Podnětem k této celocírkevní akci je 50. výročí 
zahájení 2. vatikánského koncilu, o jehož průběhu a dokumentech si 
v Jákobu na pokračování něco málo řekneme. 

mimořádné události v dějinách Církve 
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2. vatikánský koncil a jeho dokumenty 
 

 Výsledky práce 2. vatikánského koncilu jsou nejvíce hmatatelné právě na do-
kumentech, které vypracoval. Ty se dělí do tří kategorií – konstituce, deklarace a 
dekrety. 
 Nejdůležitější z nich jsou konstituce. V nich je obsažena zásadní nauka konci-
lu, na ně navazují a z nich vycházejí ostatní dokumenty. Koncil vypracoval celkem 
čtyři konstituce – nazývají se podle prvních slov latinského originálu a z nich jsou také 
odvozeny jejich zkratky: 
 Sacrosanctum Concilium (SC; Přesvatý koncil) – o liturgii 
 Lumen gentium (LG; Světlo národů) – o církvi, jak chápe sama sebe 
 Dei Verbum (DV; Boží slovo) – o Božím zjevení, zvláště v Písmu 
 Gaudium et Spes (GS; radost a naděje) – o církvi a současném světě 
 

Podívejme se nyní na první z nejdůležitějších koncilních dokumentů. Je jím konstituce 
Sacrosanctum Concilium. 

 Název jí dala první slova latinského znění – překládají se jako „Posvátný 
sněm“. Jako první koncilní dokument je také jakýmsi „programovým prohlášením“, 
„vlajkovou lodí“. Mohlo – a mělo – by nás zajímat, že se věnuje tématu nám blízkému: 
liturgii. Liturgie je totiž dílem církve jakožto Kristova těla – když církev slaví, slaví v ní 
Kristus sám. Liturgie je vrchol a zdroj činnosti církve. 
Koncil v tomto dokumentu vyslovil požadavek obnovy liturgických obřadů. Koncilní 
otcové si přáli: „Obřady ať se vyznačují vznešenou jednoduchostí, ať jsou stručné, 
srozumitelné a bez zbytečných opakování.“ Díky Bohu za to, že toto přání se podařilo 
vyplnit. Proto právem hovoříme v současnosti o „obnovené liturgii“. 
 

Tento článek je převzat z časopisu Tarzicius  

 Stručný program 
Středa 4. července 
 

od 10.00 - program pro rodiny s dětmi 
19.30 - Večer lidí dobré vůle 
 
Čtvrtek 5. července 
 

6.30 - Mše svatá v bazilice 
7.30 - Mše svatá v bazilice 
8.30 - Mše svatá v bazilice (celebrují no-
vokněží České republiky) 
10.30. - Slavnostní poutní mše svatá 
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Na začátku kalendářního 
roku se k nám dostala nabíd-
ka Stojanova gymnázia na Velehradě, 
zapojit se do 1. ročníku soutěže pro 
amatérské filmaře - Velehradská ka-
mera. Rozhodli jsme se, že to zkusíme. 
I když jsem si velké naděje na úspěch 
nedělali, bylo nám jasné, že to bude 
určitě zábava a hlavně něco nového.  
Soutěž byla rozdělena do několika ka-
tegorií, které se lišily nejen tématem, 
ale také věkem. A jelikož je naše spol-
čo věkově velmi rozmanité - najdete 
mezi námi žáky základních škol, středoškoláky, vysokoškoláky i pracující - mu-
seli jsme vybrat kategorii, která byla nejméně omezena. Naštěstí mezi nimi tako-
vá byla - 60 s upoutávka na téma „1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, 
Velehrad 2013“. 
Uzávěrka soutěže byla až na konci května a tak můžete hádat, kdy jsme měli 
nejvíce práce :). Nejobtížnější bylo najít dost ochotných herců, ale i s tímto pro-
blémem jsme se nakonec vypořádali, a v konečném složení: Viktor Čičel, Kateři-
na Zemková, Bronislava Podškubková, Ludmila Kašpaříková, Martina Mošťko-
vá, Martina Ondůšková a náš rádce - v tomto případě nejen v oblasti duchovní, 
ale také technické - otec Ladislav, jsme se pustili do natáčení.  

Už po prvních minutách práce nám bylo jasné, že si to pořád-
ně užijeme. Točili jsme v kostele, před kostelem, v polích ne-
bo na Velehradě. Prořídili jsem mnoho záběrů, které se nako-
nec sestříhali do 60 s snímku. Po této zkušenosti si už musí-
me vážit i všech těch otravných reklam, které v pravidelných 
intervalech přeruší vámi sledovaný film. 

K našemu velkému překvapení se nejen divákům, ale také odborné porotě náš 
snímek líbil. Možná to bylo i díky nižší účasti v této soutěži. Zvítězili jsem nejen 
v naší kategorii, ale ocenila nás i TV Noe.  
A proč vám o tom píšeme? Možná se chceme trošku pochlubit, ale hlavně vás už 
teď chceme vyzvat k účasti na 2. ročníku Velehradké kamery, kterou určitě Sto-
janovo gymnázium vyhlásí. Na téma si budeme muset ještě chvíli počkat, ale i 
tak je určitě již nyní nad čím přemýšlet! A všem, kdo nám drželi v našem snaže-
ní palce, moc děkujeme za podporu.  

naše modlitební spolčo mladých 
a bratři ze Soluně  

Hádanka: Sv. Cyrila velmi dobře zahrál Viktor Čičel. Uhádnete ale, kdo ze seznamu 
účastníků ztvárnil sv. Metoděje? Video najdete ke shlédnutí na našich farních stránkách. 
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NA PRÁZDNINY S ÚSMĚVEM 
Jak jsem ministroval 

 

Dodnes rád vzpomínám na ten krásný den, 
kdy ke mně přišel náš farář, položil mi ruku 
na rameno a pravil: "Synku, přijď v neděli 
ministrovat." Udělalo mi to nesmírnou radost. 
Do dneška jsem měl v rodném listě "otec ne-
známý", a teď sám pan farář mi říká synku. 
"Ano, tati!" souhlasil jsem rychle, aby si to 
nerozmyslel. "Říká se otče", opravil mě, ale 
radost mi tím nezkazil. 
V neděli jsem radostně proběhl kostelem, 

přeskočil tu ohrádku u jeviště a už jsem byl v sakristii. Na kostelníka jsem se moc ne-
těšil, protože už jsme se párkrát nechtěně setkali na farské zahradě v době dozrávání 
ovoce. Ale štěstí mi přálo. Měl ten den zrovna něco s hlasivkami, takže jenom šeptal, i 
tak dost výrazně. Nevšímal jsem si ho příliš. Věděl jsem, že můj nový táta mě nedá. 
Do kostela jsme vyrazili s farářem v ženském přestrojení a lidi zřejmě vůbec nepozna-
li, že jsme chlapi, aspoň nic nedávali najevo, i když farář se ani nesnažil měnit svůj 
hluboký hlas, který se podle mě k tomu oblečení příliš nehodil. Ale lidi byli tolerantní. 
Samotného mě překvapilo, jak kladně mě ovlivnilo kostelní prostředí. Rozhodl jsem, 
že stran kostelní sbírky pojedu s farářem přesně na polovinu a nevzal jsem si ani o 
korunu víc. Fakt. 
Bylo už dost po začátku, když si farář vzpomněl, že jsme se s lidmi ještě ani nepřivíta-
li, a tak jsme si začali podávat ruce. Prošel jsem celý kostel, vím, co je slušnost. Ně-
kteří měli vlhké oči dojetím, já radostí. Vyneslo mi to sedmero hodinek a tři peněženky. 
Růžence jsem jim nechával, i když i ty by se daly zpeně-
žit, ale to odporovalo mému náboženskému přesvědčení. 
Po mši už měl kostelník hlasivky o poznání lepší a po-
chopil jsem, že jsem asi s ministrováním skončil. Alespoň 
jsem mu zabavil láhev vína, kterou si tam ve skříni scho-
vával zřejmě před farářem, aby mohl popíjet, zatímco 
farář v kostele dře. 
Ministrovat už jsem sice nebyl, ale jednou se stanu fará-
řem. Můj nový táta mi to určitě nějak zařídí. Já mu věřím.  

 

Převzato z knihy (Z)Povídačky 

Paní katechetka se ptá: „A teď mi, 
Jirko, řekni – ale upřímně – modlíš 
se doma před jídlem?“  
„Ne, paní učitelko,“ odvětí chlapec, 
„já nemusím. Moje máma vaří 
dobře.“ 
 

Host volá vrchního: „Volám vás, pane 
vrchní.“ „Co si přejete, pane?“ „Dvě 
piva na účet volaného.“ 
 

Otázka: „Co vznikne zkřížením 
brambory a blechy?“ Odpověď: 
„Brambora, která se škrábe sama.“ 

V obchodě: 
„Nepotřebujete prodavač-
ky?“ 
„Ne, máme jich dost!“ 
„Tak mi sem jednu pošle-
te, čekám tu už  
hodinu!“ 
 

„Proč si vždycky stoup-
neš k oknu, když  
začnu zpívat?“ 
„Aby si sousedé nemys-
leli, že tě biju.“ 
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Ze života farnosti – schola  Samuel 

Pro to, aby mohla naše farnost fun-
govat, je nutná spolupráce a pomoc 
ne mála dobrovolníků. Každý z nich 
je tak neocenitelnou silou, která po-
máhá vytvářet obraz našeho spole-
čenství. Již několik let je jeho sou-
částí také pěvecký sbor s názvem 
Samuel. 

Samuel je mužské jméno hebrejské-
ho původu a v překladu znamená „Bůh 
vyslyšel“. Samuelova matka Chana 
totiž nemohla mít děti a u Boha si ho 
doslova vyprosila. Samuel pocházel 
z kmene Levi a byl velkým prorokem a 
posledním ze starozákonních soudců. 
Jako soudce napomínal izraelský lid, 
aby nesloužil cizím bohům, odstranil 
modly, za nevěru činil pokání a sám se 
usilovně za lid modlil. 

To, aby se právě po tomto starozá-
konním proroku jmenovala naše scho-

la, byl nápad otce Ladislava: „Když se 
schola dostávala do rozkvětu, napadlo 
je, aby si dali nějaké jméno. Padlo ně-
kolik návrhů, ale všechny mi přišly ta-
kové neosobní. Navrhl jsem jim tedy 
jméno „lidské“ – Samuel. Přijali ho. A 
proč Samuel? Měl jsem na mysli právě 
toho biblického Samuela – je to člověk, 
na kterého se dá dívat z vícero úhlů. 
Jednak Samuel jako dítě – kluk, který 
objevuje Boha, Bůh ho oslovuje a on 
moc nechápe. Přesto Boha poslechne 
a v jeho životě se začnou dít velké vě-
ci. Pak v Bibli vidíme toho samého Sa-
muela jako velkého proroka, který po-
mazává Izraelitům krále. Do třetice 
snad překlad tohoto jména: „vyslyšel 
Bůh“. To všechno mě přesvědčilo, že 
toto jméno může být dáno našim ma-
lým i velkým zpěvákům do vínku – za 
vzor.“ 
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 Do scholy chodí celkem 12 děvčat a 
1 chlapec a společně tak svým zpěvem 
obohacují každou nedělní mši svatou, 
ale také svátky, slavnosti nebo svatby. 
„Nejtěžší jsou pro nás Velikonoce. 
Dlouho dopředu cvičíme slavnostní 
velikonoční písně a ve Svatém týdnu 
máme zkoušky skoro každý den.“ Sly-
šet jste je však mohli také na některém 
z farních dnů nebo na dvou u nás ko-
naných benefičních koncertech. Schola 
však nevystupuje pouze u nás ve Vlč-
nově. Naposledy se podívala např. do 
Krásenska a každý rok se účastní pře-
hlídky schol.  

Schola již v naší farnosti žije nějaký 
ten čas. Ti nejvytrvalejší jsou jejími čle-
ny už přes deset let a za tu dobu se 
toho mnoho změnilo. „Přicházejí a od-
cházejí lidé, jako např. naše bývalá 
vedoucí Veronika Ondrůšková, která 
pro naši scholu udělala obrovský kus 
práce. Díky schole jsem však měla 
možnost poznat skvělé holky a kluky. 

Hlavně díky společným akcím, jako je 
soustředění ministrantů a scholy nebo 
přehlídky schol.“ 

Každý rok tak mladí vyrážejí na sou-
středění, kde se nejen zpívá a naslou-
chá Božímu slovu, ale kde se také hra-
je plno her, chodí na výlety a zejména 
se tráví čas ve společnosti přátel. Děti 
se tak už mohly podívat do Jalubí nebo 
Hlubokých Mašůvek a letos vyrazí až 
k Moravskému krasu. Občas se však 
holky „vedoucí“ rozhodnou uspořádat 
nějakou tu akcičku úplně samy a děti 
tak spolu mohou strávit víkend 
s přenocováním například u nás na 
faře. „Nechceme totiž, aby zkoušky 
byly jen o zpěvu, ale abychom též spo-
lu strávili pěkný čas. To pak hrajeme 
hry, zpíváme nebo sledujeme filmy.“ 

Aby však nezůstalo jen u zábavy, 
scholisté mají také své povinnosti. Jed-
nou z nich jsou pravidelné schůzky. Ty 
se konají zpravidla v sobotu a začínají 
v devět hodin ráno. Nejprve se všichni 

společně pomod-
lí. Poté se roze-
zpívají na nějaké 
známé písničce a 
následuje „tvrdý“ 
trénink. O ten se 
stará vedoucí 
scholy Katka, 
avšak aby to vše 
dobře fungovalo, 
musí svou tro-
chou přispět do 
mlýna také kyta-
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 ristka Danka. Aby toho nebylo málo, 
další program si pro děti připravuje Li-
dy. To už ale děti zpívat nemusí – po-
silní se něčím dobrým, a když je hezké 
počasí, vyrazí na zahradu a hrají hry.  

Naše schola však v sobě skrývá ne-
malý talent, a proto se pod vedením 
otce Ladislava rozhodla nahrát vlastní 
CD. „Baví nás to. Je to něco neobyčej-
ného a nevšedního. Všichni se sejde-
me, máme nacvičenou píseň a pak 
všude kolem vás mnoho káblů a vašim 
úkolem je zpívat. Zpívat z plných plic a 
radostně.“ Zatím se jim podařilo nahrát 
několik písní a nestačí než doufat, že 
najdou zbytky sil i pro další nahrávání. 
Za tím vším však stojí ještě jedna důle-
žitá osoba. Je jí právě náš otec Ladi-
slav. „Otcova role zde je pozorovatel, 
rádce, tvořitel nových písní, hlavní 
technik a vedoucí při nahrávání, mana-
žer, duchovní vůdce, zvukař, hudebník, 
muzikant, starší bratr, otec, psycholog, 
povzbuzovatel.“ A hudbu má náš otec 

opravdu rád. Možná to o něm nevíte, 
ale hrál hned v několika kapelách a už 
jako malé dítě zkoušel skládat písně. 
Nakonec se mu jich něco kolem 20 – 
30 podařilo dostat mezi lidi a až dosud 
se několik z nich stále zpívá. Některé 
z nich se objeví také na již zmíněném 
CD. Taky jste si určitě stihli všimnout, 
že hraje velice dobře na klavír. „Hrál 
jsem poslušně v předškolním a školním 
věku. Od střední školy jsem se již hraní 
věnoval jen okrajově,“ ale kromě toho 
se nějakou dobu věnoval také hře na 
bicí. 

Co všechno tedy může schola kromě 
úžasných vedoucích nabídnout všem, 
kteří by se do jejích řad chtěli přidat? 
Nevšední zážitky, radost ze zpěvu, ka-
marádství, zajímavé společné akce, 
prostě plno zábavy a dobrodružství. A 
to vše spolu s Božím požehnáním. 
Chcete-li tedy, aby vaše dítě, vnuk, 
vnučka, synovec,… no prostě kdokoliv 
mladý trávil svůj čas plnohodnotně a ve 
společnosti skvělých lidí, můžete se 
hlásit u vedoucích Katky či Lidy nebo 
přímo u otce Ladislava. Pokud byste na 
nikoho z nich nenarazili, jakýkoliv scho-
liasta se vás s radostí ujme. A všem 
těm, kteří již svým dětem do scholy 
chodit dovolili nebo je k tomu dokonce 
dovedli, moc děkujeme za jejich podpo-
ru. 

Děkuji všem, kteří mi k článku poskytli 
informace a rozhovory. 

pb 
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Sv. Antonín Paduánský 
 Jeho křestní jméno bylo Fernandez, narodil 
se v r. 1195 v bohaté šlechtické rodině 
v portugalském Lasabonu. V 17 letech vstoupil do 
františkánského řádu a přijal jméno Antonín. Za-
kladatele řádu sv. Františka pak poznal v Assisi r. 
1221.  
 Antonín projevoval řečnické nadání, Franti-
šek mu proto doporučil studia. Po nich učil Anto-
nín na různých školách v Itálii a jižní Francii, ale 
nadevše vynikal v kazatelském umění.  
 Jeho kázání v naprostém tichu poslouchalo 
až na třicet tisíc lidí, stalo se zvykem vstávat už o 
půlnoci a včas obsadit místo, kde bylo lépe slyšet. 
Chrámy nestačily, proto Antonín kázal na náměs-
tích, když ta nestačila, v širých polích a lukách, 
kde vystoupil na nějaký vršek. Stalo se tradicí, že 
venkovské kostelíky sv. Antonína se stavěly na 
návrších. Jeho strhující kázání otevírala srdce lidí a 
přiváděla k víře i ty, kteří tvrdošíjně popírali Boha. 
 Od r. 1227 žil a působil v Padově a jejím 
okolí. Nikdy neměl pevné zdraví a při svém poslá-
ní se nešetřil. František z Assisi jmenoval Antoní-
na prvním učitelem teologie řádu a mistrem fran-
tiškánů.  
 Zemřel v necelých 36 letech dne 13.6.1231 
v klášteře u Padovy, vyčerpán misijními cestami 
za těžkých podmínek. Jeho ostatky jsou uloženy 
v bazilice v Padově. U jeho hrobu se udály 
v průběhu doby mnohé zázraky. 
 Za 11 měsíců po své smrti byl Antonín přijat 
mezi světce. Byl to nekratší proces svatořečení 
v dějinách. Sv. Antonín je uctíván jako patron za 
znovunalezení ztracených věcí, milujících, pomoc-
ník v každé nouzi a mnoho dalších.  
 Sv. Antonín učil, že pokora, chudoba, trpěli-
vost a poslušnost jsou jazyky Ducha sv., kterými 
svědčíme o Kristu. Živá je řeč, když hovoří skutky. 
   

od farníka 

FARNÍ POUŤ  
NA SVATÝ 

ANTONÍNEK  
 

12. srpna 2012 
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A kdybychom svou Bibli nosili vždy s sebou v kapse nebo v kabelce? 
A kdybychom se do ní během dne stále dívali? 
A kdybychom se pro ni vrátili, pokud bychom jí zapomněli doma nebo v práci? 
A kdybychom ji používali k posílání zpráv svým přátelům? 
A kdybychom s ní zacházeli tak, jako bychom bez ní neuměli žít? 
A kdybychom ji darovali jiným? 
A kdybychom ji používali, když cestujeme? 
A kdybychom ji brali do rukou v nouzi? 

Na zamyšlenou... 
Dokážeš si představit, co by se stalo, kdybychom Bibli  

používali tak, jako používáme mobil? 

Tento telefonní seznam pro naléhavé případy si opiš do svého zápisníku i 
do svého srdce. Jedno z těch čísel může být důležité v jakémkoli momentě 
Tvého života! 

Infolinka  
„Dotazujte se 

Hospodina, dokud je 
možno ho najít, 

volejte ho, dokud je 
blízko.“ Izajáš 55,6 

Tísňové volání 
Když jsi smutný, vyťukej Jana 14. 
Když o Tobě někdo nehezky mluví, vyťukej Žalm 27. 
Když jsi nervózní, vyťukej Žalm 51. 
Když jsi ustaraný/á, vyťukej Matouše 6,19.34. 
Když jsi v nebezpečí, vyťukej Žalm 91. 
Když se Ti zdá, že Bůh je daleko, vyťukej Žalm 63. 
Když Tvoje víra potřebuje povzbudit, vyťukej Židům 11. 
Když jsi sám/sama a máš strach, vyťukej Žalm 23. 
Když jsi zatrpklý a kritizuješ, vyťukej 1. Korintským 13. 
Chceš-li poznat, jaké je tajemství štěstí, vyťukej Koloským 3,12-17. 
Když se cítíš skleslý a opuštěný/á, vyťukej Římanům 8,31-39. 
Když toužíš po pokoji a odpočinku, vyťukej Matouše 11,25-30. 
Když to vypadá, že svět je větší než Bůh, vyťukej Žalm 90. 

Výhody našeho operátora 
Na rozdíl od mobilu Bible nemá omezený dosah.  

„Funguje“ na jakémkoliv místě.  
Není třeba dělat si starosti kvůli vypotřebovanému kreditu, protože Ježíš už cenu zaplatil a 

kredit je neomezený.  
A nejdůležitější je, že spojení se nepřerušuje a kapacita baterky vydrží na celý život. 

od farníka 



Jákob—prázdninové vydání 2012 17 

Do společenství církve jsme přijali 
 

Beáta Marie Králíková 
Maxmilián Lukáš Kakačka 

Anna Bartoňová 
Anežka Mikulcová 
Julie Anna Kašná 
Radim Podškubka 

Tobiáš Vincenc Kadlčík 

Do Božích rukou jsme odevzdali 
 

Jan Koníček; 934 
Josef Zábrana; 874 

Růžena Mikulcová; 592 
Miroslav Koníček; 279 

Jan Uhříček; 835 
Božena Chvílíčková; 649 

Petr Pechal; 901 
Marie Boudová; 895 
Josef Knotek; 380 
Jiří Zemek; 537 

Božena Polanská; 23 

Svátost manželství uzavřeli 
 

Vladimír Turzík a Jarmila Solařová 
František Chvílíček a Jana Tichá 

Kronika farnosti 
Svaté přijímaní a svátost smíření 

poprvé přijali 
 

Sandra Hodulíková 
Ctibor Mlýnek 

Hana Mošťková 
Terezie Pešlová 
František Šobáň 

Karolína Barbora Tykalová 
Petr Vala 
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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 
 

 
 

Římskokatolická  
farnost Vlčnov 
č. p. 118 
Vlčnov 
687 61  

Díky minulému úspěšnému ročníku soutěže Prázdninová pohlednice jsme 
dostali několik tipů na hezkou dovolenou. Připomeňme si proto, odkud nám 
pohlednice přišly. 
Některé pohlednice k nám doputovaly z krásných míst České republiky - Nezde-
nic, Velehradu, Koclířova u Svitav, Vrchlabí, Velkých Karlovic, Želivy, Brna a 
z hlavního města Prahy. 
Mnozí farníci měli to štěstí, že se během prázdnin podívali i do zahraničí - Santia-
ga de Compostely, Fatimy, Paříže a Madridu.  

Je tu opět čas dovolených a s nimi i aktivita 

Nejvýznamnější poutní místa Česka 
Velehrad 
Svatý Hostýn 
Svatý Kopeček u Olomouce 
Svatá Hora 
Stará Boleslav v Čechách  
aj. 

Známá poutní místa, na která se vyplatí vydat 
Zahraniční poutní místa 
Lurdy 
Mariazell 
Čenstochová 
Fatima 
Loreto 
La Saletta aj. 
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Program 
 neděle 1. 7. Slavnost Výročí posvěcení kostela 
  Farní den 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 15.00 hodin setkání na farní zahradě s koncertem Jožky Černého 
 čtvrtek 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 středa 11. 7.  
 10.00 hodin mše svatá v Charitním domě 
 neděle 15. 7. 15. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá za farníky biřmované v letech 1935, 1940, 1942 a 

1946* 
 neděle 22. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 
 středa 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 19. 8. 20. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá za farníky biřmované v roce 1969* 
 čtvrtek 6. 9.  
 10.00 hodin mše svatá v Charitním domě 
 pátek 7. 9.  
 18.30 hodin duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem 

školákům při mši svaté pro děti 
 sobota 8. 9. Ministrantská pouť 
  pouť ministrantů a jejich rodičů na Velehrad; příjezd v 9.00 ho-

din, v 10.00 hodin mše sv., po mši sv. přednáška pro rodiče a 
další program, zakončení poutě v 17.00 hodin 

  pokračování programu na další straně 
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Program 

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. 
Webové stránka naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: Libor Soukeník, Nivnice 

  pokračování programu z předchozí strany 
 neděle 9. 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  

 neděle 16. 9. 24. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá za farníky biřmované v roce 1976* 
 pátek 28. 9. Slavnost sv. Václava 
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 sobota 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  Farní a děkanátní pouť na Svatý Hostýn 
  program farní poutě bude upřesněn 
 neděle 21. 10. 29. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá za farníky biřmované v roce 1987* 
 sobota 27. 10.  
  Biřmování 2012 
 10.00 hodin slavná mše svatá, při které naši biřmovanci přijmou svátost 

biřmování 

 
 
 
* Od července do prosince bude vždy třetí neděli v měsíci sloužena mše svatá v 7.30 

hodin za určitou skupinu biřmovaných. V listopadu to budou 
biřmovaní v letech 1994 a 2001, v prosinci pak biřmovaní v roce 
2007 a letos. Zveme všechny biřmované, aby letos - v Roce 
biřmování - oslavili a obnovili tento přijatý dar. 


