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Ale Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu... 
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Milí farníci, 
bude to už rok, co jsme v naší farnosti 
zahájili přípravu na přijetí svátosti biř-
mování. Celá příprava se začala o to 
radostněji, vždyť rok, ve kterém má být 
svátost udělena, byl vyhlášen Rokem 
biřmování. Přihlášek se sešlo 25 a vět-
šina z přihlášených nyní stojí před sa-
motnou událostí. Co je to za událost, 
které se říká svátost křesťanské dospě-
losti či přijetí darů Ducha Svatého? 
Svátost biřmování patří mezi tři iniciační 
svátosti spolu se křtem a eucharistií. 
Jde o vtisknutí nesmazatelného zname-
ní, o pečeť daru Ducha Svatého, který 
působí, abychom žili jako skuteční Kris-
tovi učedníci. Biřmováním dostáváme 
stejného Ducha, jako má Ježíš. Proto 
se máme Ježíšovi podobat ve způsobu 
myšlení i jednání. Žít tedy plně tento 
vztah je důsledek dobře prožité svátosti 
biřmování. 
Je tady ale jedno „ale“. Kolik biřmova-
ných z pokladů této svátosti nežije a 
možná ani jeho hodnotu nevnímá. Proto 
každé biřmování ve farnosti s sebou 
přináší i obnovu všech doposud biřmo-
vaných. Kolik mladých, kteří by letos 
mohli stát mezi biřmovanci, o tuto svá-
tost nestojí možná právě proto, že na 

nás – biřmovaných nevidí plody této 
svátosti. 
Nechejme se tedy povzbudit. Otec arci-
biskup Jan Graubner, který do naší far-
nosti přijede biřmování udílet, napsal 
všem biřmovancům na začátku jejich 
přípravy dopis, ve kterém mimo jiné 
stojí: 
„Ježíšovi učedníci prožili s Ježíšem 
mnoho času. Poslouchali jeho řeči, vi-
děli jeho zázraky, byli s ním při modlit-
bě, ale taky při řešení problémů a proží-
vání zkoušek. Čím více jej poznávali, 
tím více jej milovali. Láska pak vedla 
k ještě hlubšímu poznání a skutečnému 
přátelství. Mít za přítele Boha není nic 
malého.“ 
P ř e j i  n á m  v š e m ,  a b y c h o m 
v nastávajících dnech našli čas nejen 
na modlitbu za naše biřmovance, ale 
abychom sami díky naslouchání Ježíšo-
vi a modlitbě obnovili a utvrdili své přá-
telství s ním. Prožijme tyto dny, jako 
osobní duchovní obnovu. Přijměme svá-
tost smíření a prosme Ducha svatého 
za všechny dary, které nám chce dát. 
Vždyť jeho pečeť nám byla nesmazatel-
ně vtisknuta do srdce. Je teď jen na 
nás, aby tento dar nezůstal ležet ladem. 

P. Ladislav 

Mít stejného Ducha s Ježíšem 
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Milí čtenáři, na vaši výzvu zde uveřejňujeme slovo na rozloučenou napsané 
ke dni vlastního pohřbu P. Jaroslavem Mošťkem (Olšavou), který zemřel 
letos 17. března a pohřeb měl 23. března ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu. 

Drazí v Kristu shromáždění! 
Napsal jsem si promluvu na vlastní pohřeb. Je mým posledním přáním, aby ji pře-

četl kněz, který mě znal a rád se tohoto úkolu ujme. 
Neměl jsem nikdy rád chválu, protože je jako polní tráva a plevel. Uschne a zanik-

ne. Neměl jsem nikdy rád pomluvy, protože pálí jako kopřivy. Ale i ty uschnou a zmi-
zí. Nadevše jsem měl rád pravdu a dobro. To oboje přetrvá na věky. Svůj původ 
jsem nikdy nezapřel a rád jsem vyprávěl o tom, že jsem vyšel z chudé a početné 
rodiny. Proto jsem se snažil žít skromně, takový způsob života dává daleko víc ra-
dostí a pokoje, nežli honba za mamonem a blahobytem. Základy víry a křesťanský 
styl života mi do srdce vtiskli moji rodiče, jimž vděčím za všechno. Přál bych si, 
abyste i vy podobně uložili poklad víry do srdcí nejmladší generace. To vám zajistí 
šťastné dny ve stáří a naději, že se za vaši spásu bude někdo modlit. Žijeme v do-
bě, kdy si mnozí vybrali pohodlnou cestu a širokou bránu života, kterou se jde do 
záhuby. Navzdory všem lákadlům mějte odvahu vzepřít se a následovat Ježíše ti-
chého a pokorného, jděte za ním cestou úzkou a bránou těsnou do života.  

Jako poslední radu vám dávám heslo, které otvírá přístup ke štěstí: modli se a 
pracuj. Modli se denně, pros s důvěrou a děkuj s uctivostí. Pracuj poctivě a klidně. 
To ti přinese radost a uvidíš Boží požehnání. Dosti jsem se k vám namluvil o svěce-
ní neděle, o ceně mše svaté, o svátostném pokrmu pro naše pozemské putování, o 
modlitbě svatého růžence a o něžné úctě k Panně Marii, o milosrdenství Božím pro 
kající hříšníky a je na vás, abyste tedy žili ze zdrojů Srdce Ježíšova. Svatý Augustin 
vám připomíná: Kdo se umí dobře modlit, dovede i dobře žít. Kdo bývá na mši svaté 
dobře přítomen, dobře končí svou životní pouť. Nadevšechno si chraňte čisté svědo-
mí. Největší majetek člověka je právě to čisté svědomí a poctivé ruce. A nejcennější 
lidská vlastnost je věrnost. Buďte za každou cenu věrni sobě a víře otců. Neocha-
bujte v konání dobrých skutků a služte ochotně trpícím. Utrpení a bolestí života se 
příliš nelekejte. Kdo chce vstoupit na vrcholky hor, musí se dobrovolně trápit a mučit 
přípravou. 

Taky my toužíme vystoupit až do nebe k Otci milosrdenství. Ježíš nám ukazuje, 
jak se to dělá. V evangeliu je psáno: Kristus musel nejdříve trpět, potom vejít do své 
slávy. Apoštol vám pak dodává odvahu: Všechno mohu v tom, který mě posiluje. 
Kdykoliv vám bude moc zle a budete sklíčeni, opakujte si stále:  

Ano, Otče! Buď vůle tvá. Umučení Kristovo, posilni mě! 
P. Jaroslav Moštěk 
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V neděli 25. listopadu 2012 spolu s otci dominikány si v naší farnosti připo-
meneme výročí narození vlčnovského rodáka fr. Patrika Kužely. Oslovili 
jsem proto jeho praneteř Mgr. Hanu Prouzovou (Kuželovou), aby nám o 
svém strýčkovi napsala pár řádek. Tímto jí moc děkujeme za její velmi hod-
notný příspěvek. 

Jáhen domini-
kánského řá-
du, bratr Patrik 
František Ku-
žela se narodil 
16. listopadu 
1915 jako 
osmé dítě rol-
níku Františku 
Kuželovi ve 
Vlčnově č. p. 
141. Pokřtěn 

byl hned dva dny po narození 18. listo-
padu 1915 ve farním kostele sv. Jakuba 
ve Vlčnově. 

Na základní škole vynikal velkým na-
dáním a po pěti třídách obecné školy ve 
Vlčnově složil ve svých 11 letech jazy-
kové zkoušky na arcibiskupské gym-
nasiu v Praze - Bubenči z němčiny a 
latiny. Byl získán pro studia členem do-
minikánského řádu nezapomenutelným 
P. Odilonem Pospíšilem, který v té době 
působil ve Vlčnově jako lidový misionář. 
František studoval na arcibiskupském 
gymnasiu u otců jezuitů jako řádový 
juvenista bratří Kazatelů s výborným 
prospěchem. Z kázání jeho spolužáka 
Antonína Zemka je dochována vzpo-
mínka na bratra Patrika: „Už za svých 

Životopis fr. Patrika Františka Kužely  
studentských let nejen že vynikal inteli-
gencí a nadáním, ale snažil se i o sebe-
kázeň a prohloubení duchovního života 
a v tom smyslu působil i na druhé."  

Byl vzorem sportovce, nadšeného 
obdivovatele přírody a turisty. V roce 
1934 se vydal pěšky z Vlčnova přes 
Jižní Moravu až na Šumavu a odtud dál 
do Prahy - z každého místa poslal svým 
rodičům pohlednice, které se dochovaly 
v jeho rodném domě č. p. 141. Cituji 
z jedné ze zaslaných pohlednic svým 
rodičům a sourozencům datované 6. 
června 1934: „Snažím se poznávat vlast 
co nejvíc na vlastní oči, protože si mys-
lím, že se tím rozšiřuje mé vzdělání.“ 

Po maturitě s vyznamenáním dne 4. 
června 1935 vstupuje do řádu sv. Domi-
nika v Olomouci, kde absolvoval novici-
át a tři roky filosofie. Ve svém dopise 
píše v té době o prázdninách 6. června  
1935 své plány: „Po maturitě mě čeká 
aspoň 7 let studií. To ovšem již budu 
patřit řádu. Myslím to vážně a těším se 
na to, protože si myslím, že v domini-
kánském klášteře budu na svém místě 
a budu užitečnějším členem lidské spo-
lečnosti. Chci být knězem a to řeholní-
kem, dominikánem… rozhodl jsem se 
k tomu úplně svobodně…“ 
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  V noviciátě a v letech svého filosofic-
kého studia pracoval velmi houževnatě - 
jak to on jediný dovedl - na zdokonalo-
vání své povahy a svého duchovního 
růstu. V dopise rodičům Kuželovým o 
tom píše ze dne 1. března 1938: 
„V klášteře se právě také začíná orat, 
jenomže v duši. Zítra začneme nanovo 
tu práci, kterou děláme vlastně znovu a 
den co den a která je vlastně jediný úkol 
našeho života - znovu a znovu kypřit a 
hnojit zem své duše, aby se tam zrno 
Božího slova ujalo, aby bujně rostlo a 
přineslo co nejbohatší úrodu... po ranní 
mši svaté to budeme hledět přenášet do 
denního života - protože bez takové 
snahy by ranní mše svatá i se svatým 
přijímáním byla pro naše duše marná, 
bez užitku. Ovšem to je nejtěžší ze vše-
ho orání, protože to vyžaduje nejvíc 
námahy a úsilí a užitek nebývá dlouho 
vidět! No a podle toho, jak kdo bude 
z nás tu práci dělat poctivě, bude podle 
toho tolik chleba a úrody nejen pro nás, 
ale právě i pro vás všechny ostatní, kte-
ří nám zaopatřujete tělesný chléb... vidí-
te, práce je dost, ovšem k takové práci 
vás nemůže přinutit nikdo - ani předsta-
vený, to záleží na osobní svědomitosti 
každého a na jeho věrnosti k hlasu Bo-
žímu…“ 

František Patrik Kužela nikdy nehleděl 
na sebe, když se jednalo o to pomoci 
druhým - bylo to vždy pro něho velkou 
radostí - mohl-li věnovat něco ze svého 
času nebo svých důkladných vědomostí 
svým spolubratřím. Pro své nadání - 
hlavně pro jazyky řečtinu a latinu - které 

byly jeho koníčkem (uměl anglicky, ně-
mecky i francouzsky) byl poslán svými 
představenými na studia v cizině a 
v roce 1939 odcestoval do Paříže a od-
tud do Saulchoir poblíž biskupského 
města Tournai na belgických hranicích. 
Měl se stát v budoucnu profesorem 
na Teologické fakultě. 

Když byla právě v témže roce 1939 
Česká republika obsazena nacisty, tak 
se bratr Patrik přidal k hromadné pro-
testní akci Čechů v cizině a napsal čes-
koslovenskému vyslanci v Paříži pro-
testní výzvu, aby protestoval u všech 
vlád světa proti tomuto zločinu, se žá-
dostí o zavedení českého vysílání fran-
couzského rozhlasu pro Čechy žijící 
ve Francii. 

O prázdninách v roce 1940 se vrátil do 
Olomouce a protože se už potom kvůli 
světové válce nemohl dostat zpět do 
Francie, tak studoval zde v republice. 
Chystal se na vysvěcení na kněze 
v roce 1942 a moc se na tuto svoji služ-
bu těšil, jak píše svým rodičům z Olo-
mouce do Vlčnova dne 7. června 1940: 
„Musím vám sdělit radostnou zprávu a 
oznámit vám velikou milost jakou udělí 
Pán mně a mnoha spolubratřím: bude-
me svěceni na jáhny a tak už vstoupíme 
s pomocí Boží na poslední stupeň před 
svatým kněžstvím…“ 

Na československém vyslanectví se 
našel jeho protest a proto z Paříže při-
šel rozkaz od gestapa: „Zatkněte v Olo-
mouci Patrika Kuželu.“ Když byl 25. 
ledna 1941 odvezen členy gestapa 
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do bývalé vojenské nemocnice v Olomouci, nikdo snad tehdy ani netušil, jak vážně 
to může dopadnout. Co mu kladli za vinu, o tom sám píše v tajném dopise v srpnu 
roku 1941: „Po vzniku protektorátu jsem se přidal k hromadné žádosti Čechů v cizi-
ně o zavedení české čtvrthodinky u francouzského rozhlasu pro Čechy usazené ve 
Francii a Belgii, protože jim bylo znemožněno poslouchat Prahu, jakmile se ocitla 
v nepřátelské Říši... udělal jsem to jako povinnost Čecha v přesvědčení, že nejde o 
politiku a že se to netýká Německa, ale v mém obvinění to bylo překrouceno. Tak 
přišli na mé jméno a zatkli mne…“ 

Ve vyšetřovací vazbě byl v Olomouci a ti, co ho znali a byli s ním, vypravují o jeho 
statečnosti. Povzbuzoval ostatní, aby neztráceli naději a aby nikdy nezradili. Když 
přišli gestapáci s tím, aby se vyšetřovanci přidali k Němcům a budou za to ihned 
propuštěni, tak Patrik to odmítl hned a všem promlouval do duše, aby se nenechali 
zviklat jejich manévry, protože někteří z nich si chtěli nechat čas na rozmyšlenou. 
Patrik mluvil o statečnosti a o charakteru, zdůrazňoval jim, že ztratit svou vlast je 
totéž jako ztratit své rodiče, říkal jim, že i Kristus miloval svou zem a plakal nad je-
jím osudem. To pomohlo a když gestapáci přišli následující den, tak našli tvrdé, 
odhodlané muže, kteří řekli: „Nikdy nezradíme!" Ovšem se nějak prozradilo, že tyto 
zpevněné charaktery má na svědomí Patrik Kužela svým charismatem a byl ihned 
v říjnu 1941 odeslán do Brna na Kounicovy koleje a zde si protrpěl tvrdé vyšetřová-
ní. 

Gestapo poznalo v Patriku Kuželovi nesmlouvavého inteligentního člověka - bu-
doucího českého kněze a to stačilo k tomu, aby byl 21. listopadu 1941 poslán do 
koncentračního tábora v Osvětimi s obávanou pověstnou známkou RU - Rückkehr 
unverünscht - návrat nežádoucí. A tak koncentrační tábor brzy zdolal mladé, zdra-
vé, atletické tělo šestadvacetiletého nadějného člena dominikánského řádu Patrika 
Kužely a to během krátké doby tří měsíců. Bohužel se ani neví přesné datum jeho 
smrti, ani to jak zemřel, ani co se stalo s jeho tělesnými ostatky. Ale je dochováno 
svědectví jeho mučednictví, které je vypsáno v knihách „To není sen, Bez hraček a 
Královská jízda“. Oznamovací telegram o jeho smrti přišel rodičům do Vlčnova ze 
dne 17. února 1942. 

V lemech jeho civilního šatu byly nalezeny jeho zbásněné myšlenky, které jsou 
přepsány v již zmiňovaných knihách... 

30. července 1947 byl Patriku Kuželovi - jako účastníku národního odboje za 
osvobození - udělen prezidentem republiky Československý válečný kříž 1939 
in memoriam. 

Sepsala a v úctě a modlitbách na svého prastrýčka Patrika myslí jeho prane-
teř Hana 



Prolog evangelia (1,1–18)  
I. Ježíšovo zjevení před světem (1,19 – 12,50) 
II. Ježíšovo zjevení před učedníky (13,1 – 21,25) 
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Biblický seriál XI. 

 Za autora 4. evangelia byl do 19. století pokládán apoštol Jan, jeden z Dvanácti, 
syn Zebedeův, bratr Jakuba Staršího. Později se odborníci přiklánějí k názoru, že J je 
výsledek delšího procesu tradice. Za svědectvím ev. stojí autorita učedníka, kterého 
Ježíš miloval, tedy apoštol Jan nebo snad jiný učedník, potom je to vlastní evangelista, 
který byl velkým teologem, nakonec okruh učedníků se postaral o zveřejnění ev., při-
čemž došlo možná ještě kromě připojení 21. kapitoly k určitému redakčnímu zpracová-
ní. Nejstarší jisté svědectví o vzniku J máme z poslední čtvrti 2. st. od biskupa Ireneje.  
 Třebaže J nepatří mezi synoptická evangelia, celá řada perikop hovoří o týchž 
událostech nebo má stejné téma, např. činnost Jana Křtitele (1,19–36), nasycení pěti 
tisíc a chůze po jezeře (6,1–21), poslední večeře - bez zmínky o eucharistii (13,1–30), 
Ježíšovo odsouzení a ukřižování (18; 19), prázdný hrob a zjevení Zmrtvýchvstalého 
(20; 21) a další. Obsahové rozdíly ve srovnání se synoptic. evangelii ovšem představují 
četnější položky. Nejzřetelnějším rozdílem je průběh Ježíšovy veřejné činnosti: podle J 
podnikl Ježíš 3 popřípadě 4 cesty do Jeruzaléma, zatímco synoptici hovoří jenom o 
jedné. V J jsou výslovně jmenovány troje velikonoční svátky (2,13; 6,4; 11,55). Podle J 
trvala Ježíšova veřejná činnost 2 – 3 roky. Janovo podání je pravděpodobnější.  
 V J jsou, na rozdíl od synoptiků, líčeny hlavně velké Ježíšovy zázraky: chromý 
38 let (5,1–15), slepý od narození (9,1–34), Lazar 4 dny v hrobě (11,33–44). Velmi 
markantní rozdíl lze pozorovat v Ježíšových řečech. U J jsou řeči svou stavbou obvykle 
delší. Skládají se sice z krátkých vět, ale tyto věty se pohybují stále kolem důležitých 
pojmů, jako pravda, světlo, znovuzrození… Tyto pojmy nejsou rozebírány, ale osvětlo-
vány z určitých hledisek. Hlavním předmětem Ježíšových řečí v J je jeho vztah k Otci. J 
je asi výsledkem dlouhých meditací o skutečnosti a tajemství Ježíše Krista. V J je také 
silněji zdůrazněno Ježíšovo božství. Ježíš je Boží Syn 3,18; 5,25n; 10,36 nebo absolut-
ně Syn 5,21; 6,40; 14,13. 
 Tolik tedy první část představení J, v dalším díle biblického seriálu představení 
tohoto nejmladšího evangelia dokončíme. 

 am 

Stavba Mt: 
 

 Tento díl biblického seriálu vě-
nujeme představení posledního 
z evangelií, a to Janova evangelia 
(dále jen J). J se formou i obsahem odlišuje od synoptických evangelií 
(Markovo, Matoušovo a Lukášovo ev.): 
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Papež Jan XXIII. toužil svolat koncil 
zejména proto, aby uschopnil církev pro 
působení v dnešním světě. Zdálo se mu, 
že je naléhavé, aby církev sama sobě 
kladla otázky. Koncilní otcové chtěli pře-
konat vykládání církve podle jejich vidi-
telných vlastností, proniknout do jejího 
tajemství a charakterizovat její poslání 
tím, že nakonec odpoví na otázku: „Co 
říkáš, církvi, sama o sobě?“ 
Po Tridentském a I. Vatikánském koncilu 
byla církev až dosud chápána především 
ve světle svého hierarchického uspořá-
dání. Tvořil ji nejprve papež, pak bisku-
pové a kněží a nakonec věřící. 
II. vatikánský koncil znovu objevuje du-
cha, který je více v souladu 
s evangeliem, a opouští tuto pyramido-
vou, přísně hierarchickou strukturu. Do 
popředí se dostává důležitost Božího 
lidu, protože církev jsou především věří-
cí. Právě tento „Boží lid“ jako takový je 
prvotní. Má tu výsadu, že je viditelným 
znamením přítomnosti Boha ve světě. 
Jemu náleží poslání být znamením Krista 
u všech národů, od pokolení do pokole-
ní…, což neznamená, jak uvidíme dále, 

Již 11. října 2012 začne Rok víry, na který se už od Velikonoc, mimo jiné pro-
střednictvím časopisu Jákob, připravujeme. Ten vyhlásil Svatý otec Benedikt XVI. 
k příležitosti 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu. K poznatkům, které 
jsme si už o tomto koncilu pověděli, přidáváme v tomto čísle další. Minulý příspěvek 
byl zakončen informacemi o jednom z nejdůležitějších koncilních dokumentů - Sacro-
sanctum Concilium (Přesvatý koncil), ve kterém církevní otcové vyjádřili požada-
vek k obnově liturgických obřadů. V tomto čísle budeme pokračovat dalším velmi 
podstatným dokumentem, dalo by se říci i základním, a to konstitucí o církvi Lumen 
gentium. 

že hierarchie 
není v církvi 
důležitá. 
Laici aneb 
všichni jsme 
povoláni ke vše-
obecnému kněžství 
Křesťan je plnoprávným 
členem onoho společen-
ství, jímž je církev. 
V církvi je jeho úko-
lem, aby se svými 
věřícími bratry vždy a všude hlásal ra-
dostnou zvěst. Křesťané jsou v církvi 
„všichni misionáři, všichni jsou odpověd-
nými osobami“. Společně se všichni mají 
starat o to, aby se kolem nich šířila láska, 
kterou má Bůh ke všem lidem. Všichni 
laici jsou tedy pozváni k účasti na životě 
církve a k tomu, aby uznali, že jsou spo-
luodpovědni za její poslání. 
Úloha laiků byla v církvi zajisté vždycky 
velmi důležitá. Ale koncil nás vyzývá, 
abychom šli ještě dál, když zdůrazňuje 
důležitou stránku jejich vlastního poslání. 
„Povinnost a právo apoštolátu pro laiky 
se odvozuje přímo z jejich spojení 

Druhý vatikánský koncil Světlo národů 
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s Kristem jako hlavou“ (Dekret o apošto-
látu laiků, 3). Ve spojení se svými pastýři 
mají kolem sebe neustále šířit evangelní 
poselství lásky. 
Tento úkol mezi lidmi je nanejvýš důleži-
tý a týká se všech oblastí života. Není 
však vyhrazen pouze Ježíšovým učední-
kům! „Katolíci se mají snažit v zájmu 
všeho, co je pravdivé, spravedlivé a hod-
né lásky (srv. Flp 4,8), spolupracovat se 
všemi lidmi dobré vůle. Ať s nimi hovoří, 
ať je přitom předcházejí rozvážností a 
laskavostí a zkoumají možnosti, jak zdo-
konalit sociální a veřejné instituce 
v duchu evangelia. Mezi znameními naší 
doby zaslouží zmínku rostoucí a nepotla-
čitelný cit solidarity všech národů. Je 
úkolem apoštolátu laiků, aby tento cit 
neúnavně podporoval a přetvářel 
v upřímné a pravé bratrské cítění. Navíc 
mají mít laici na zřeteli mezinárodní pole 
a problémy, které tam vznikají, i jejich 
řešení v teorii a v praxi, zvláště pokud 
jde o národy v rozvojových ze-
mích“ (Dekret o apoštolátu laiků, 14). 
Biskupové a papež 
Katolická tradice vidí ve shromáždění 
biskupů následníky apoštolů. Dvanáct 
Ježíšových apoštolů dostalo tuto hodnost 
solidárně a kolegiálně s přednostním 
postavením jednoho z nich, Petra. Stejně 
tak jsou dnes biskupové stále společně a 
nedílně odpovědni za univerzální církev, 
dominující postavení mezi nimi má Pet-
rův nástupce, římský biskup. Kněží pod 
autoritou biskupa se na této odpověd-
nosti podílejí. „Péče o hlásání evangelia 
po celém světě je věc sboru pastýřů. Jim 

všem společně dal k tomu Kristus příkaz 
a uložil jim to jako společnou povinnost… 
Proto jednotliví biskupové, pokud jim to 
dovolí vykonávání jejich vlastního úřadu, 
jsou povinni vytvořit pracovní společen-
ství mezi sebou a s Petrovým nástup-
cem, jemuž byl zvláštním způsobem svě-
řen velký úkol šířit křesťanské jméno. 
Proto mají všemi silami opatřovat misiím 
jak dělníky pro žeň, tak také duchovní a 
hmotnou pomoc, a to jak přímo oni sami, 
tak tím, že povzbuzují věřící k horlivé 
spolupráci“ (Lumen gentium, 23). 
Papež, Petrův nástupce, je základem 
jednoty církve prostřednictvím společen-
ství, které vytváří s kolegiem 
(společenstvím) biskupů. Je to důležité 
doplnění I. vatikánského koncilu, který 
poukazoval pouze na autoritu papeže a 
nebral dostatečně v úvahu biskupy. Tato 
představa o společné vládě biskupů 
v jednotě s papežem se konkrétně proje-
vila zejména v ustanovení biskupského 
synodu, který se s papežem pravidelně 
schází a diskutuje s ním o problémech 
týkajících se celé církve. 
Maria, vzor všech křesťanů 
Poslední kapitola konstituce Lumen gen-
tium je vroucí poctou Panně Marii. Tato 
velká postava církve je také pro všechny 
křesťany vzorem k následování. Je vzo-
rem svou vírou a láskou, svou úlohou 
v dějinách spásy. Je nám příkladem 
v tom, jak přijala Spasitele, když souhla-
sila, že se stane jeho matkou, a konečně 
je nám vzorem svatostí svého života zce-
la oddaného Bohu. 
D. Morin, Učení II. vatikánského koncilu 



10 Jákob—podzimní vydání 2012 

Jednou za pět let dostanou otcové 
arcibiskupové od Ducha Svatého 
takový dar síly, trpělivosti a odvahy, 
že se rozhodnou, pozvat všechny 
mladé katolíky na skoro týdenní se-
tkání. 

Na 5. celostátní setkání mládeže (už 
podruhé) ve Ždáru, přijalo pozvání 
téměř 6000 mladých křesťanů. A dovo-
lím si tvrdit, že snad nikdo svého roz-
hodnutí nelitoval, protože díky 750 dob-
rovolníkům, kteří se podíleli na jeho 
organizaci, nás čekal skvělý program 
s dobře připraveným zázemím. 

Z naší farnosti se do Žďáru vypravilo 
postupně 9 mladých. Naše putování 
započalo v úterý 14. srpna na vlako-
vém nádraží v Uherském Brodě. Spo-
lečně s dalšími mladými našeho děka-
nátu, kterých opravdu nebylo málo, 
jsme nasedli do motorového vlaku a 
vyjeli směr ŽDÁR (samozřejmě 
s několika přestupy). 

I když bylo během cesty mnoho příle-
žitosti jak se ztratit, s Boží pomocí jsme 
všichni vysedli na právě rekonstruova-
ném žďárském nádraží. 

Organizátoři a šipky nás přivedli na 
místo ubytování, kde jsme složili svá 
zavazadla a vydali se na průzkum měs-
ta. Kroky nás dovedly až ke kostelu sv. 
Prokopa, kde byla sloužena mše svatá. 
Pořadatelé asi s takovým zájmem ne-
počítali, protože mnoho z nás se už ani 
do chrámu nevešlo. To se stalo ale 
naposled, protože ostatní mše svaté i 
společný program se odehrával na vel-

Bylo
ní se
pojed
na p
bec 
spou
dobrý
s pár
vě ta
to už
ruču

Na 
repu
Bylo
celos
oprav
ubyt
prob
Svat
zapů
Duch
koj“ 

kém pódiu u zimního 
stadionu. 

Hned po prvních 
hodinách ve Žďáru 
jsme cítili, že to bude 
fain a že Kristova láska je 
všude kolem nás. Každý den 
jsme si mohli poslechnout 
nespočet svědectví o neuvě-
řitelné Boží moci, která pro-
měňuje a posiluje lidské živo-
ty, i ve chvílích, kdy se vše zdá 
šedé a beznadějné. Vybírali jsme si 
z bohaté nabídky katechezí a před-
nášek, účastnili jsme se různých 
druhů modliteb, chodili jsme na kon-
certy a seznamovali jsme se 
s novými přáteli. Nechyběly také 
příležitosti ke svátostem, a protože 
tématem setkání bylo motto: 
„Ovocem Ducha je: láska, radost a 
pokoj“, přijalo na závěr sedm zá-
stupců za jednotlivé diecéze svátost 
biřmování. Duch Svatý nešetřil Dary 
pro nás všechny a tak jsme se 
do našich farností vraceli povzbuze-
ni a posíleni. 

Proto moc děkujeme všem, kdo 
pro nás všechny tyto příležitosti 
připravili a také všem, kdo se za 
setkání modlili, finančně na něj 
přispěli nebo jej propagovali. Ví-
me, že máme být za co vděční, 
protože ještě před několika lety, 
by něco takového nebylo vůbec 
možné. Děkujeme! 

mm 

Na 
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V pátek večer jsme před pódiem 
s holkama tančily na úžasně ryt-
mickou Žďárskou hymnu, která je 
o Duchu svatém. No a tak jsme se 
vžívaly do tance, že mě vypadl cel-
kem drahý mobil - ztratila jsem ho. 
Podotýkám, že byla tma, můj mobil 
je černě zbarven a co víc, kolem 
dokola přes 6000 účastníků + před pódiem to fakt 
žilo, všichni jsme skákaly o 106!  
Cestou na ubytovnu jsme s holkama stále dokola 
rozjařile zpívaly tu samou hymnu. Duchu Boží, 
dej nám sílu růst... Jakoby jsem měla neustále po-

oje první Celostát-
í mládeže a že tam 
sem se rozhodl 
ní chvíli. Ale vů-

nelituji. Mám 
ážitků, ale jen těch 
Poznal jsem se 

dými lidmi. Celko-
la skvělá atmosféra a moc jsem si 
aždému tohle setkání velmi dopo-

Jirka V. 

ání mládeže celé 
jsem byl poprvé. 
ěco jiného než je to 
vé. Program byl 
na skvělé úrovni, 
í a strava taky bez 
 Myslím, že Duch 

lice dobře a silně 
 Heslem totiž bylo: „Ovocem 
vatého je láska, radost a po-
5,22). 

Viktor Č. 

Láska,  
 

radost,  
 

pokoj 

Zážitky přímých 
účastníků á ď Ž Zdar 

Na setkání do Zďáru jsem se moc 
těšila. I když jsem jela jen na tři 
dny, byla to vynikající ochutnávka 
všeho dobrého, co mladí připravili 
mladým. Skvělý a bohatý pro-
gram, různé přednášky. Lidé ko-
lem byli velmi srdeční a milí, jako-
by jsme žili na jiné planetě, kde 
zavládl mír, radost a pokoj. Přítomnost našich 
pastýřů - biskupů a kněží byla velmi citelná. Moc 
se mi líbila sobotní modlitební vigilie, kdy během 
adorace jsem opravdu vnímala přítomnost Ducha 
Svatého. Jsem opravdu moc vděčná za to, že jsem 
byla přítomna tohoto neskutečně skvěle připrave-
ného a mimořádně vydařeného setkání, a že mě to 
posílilo a povzbudilo na cestě za Kristem. Díky 
všem, kteří tam byli, kteří sledovali setkání v tele-
vizi, kteří nás finančně podpořili a kteří se za nás 
modlili! 

Lidy 
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třebu vyvyšovat Jeho jméno, 
Ducha Božího. Podotýkám, že 
jsem vůbec nevěděla, že po-
strádám mobil! No a teď! 
Marti Ondrůškové někdo vo-
lá: Káťa Knotková. 
Marťa: „Káťo, to je dobré! Ty 
mě voláš,“ rozjařeně se smála. 
Já: „Jéééjda, co jsem tam zas v 
tom batohu pomačkala.“ Ale 
v batohu žádný mobil nebyl. 
Jasně jsem řekla: „Marťo, 
rychle to zvedni, já ten mobil nemám.“ 
Volala pořadatelka, že jí nějaká dobrá 
duše přinesla ztracený lehce odupaný 
mobil! Žasla jsem nad dobrosrdečností 
osoby, která mobil našla a přinesla ho 
pořadatelům! Opravdu nesmírně si 
tohoto gesta vážím a byla bych moc 
ráda, kdyby se tento článek dostal i pod 
ruky mé zachránkyně/nce a já bych jí/
mu mohla patřičně poděkovat. 
V dnešním světě to chodí tak, že když 
někdo najde mobil nebo cokoliv jiného, 
urychleně ho dá do kapsy a řekne si: 
„Tý jo, mám to ale štěstí!“ Takže si 
opravdu velmi vážím lidí, kteří mají 
dobré srdce a nemyslí jen na svůj pro-
spěch. Byla jsem opravdu hodně doja-
ta! Věřím, že Duch svatý vedl dotyč-
nou osobu k tomuto dobrému skutku. 
Jak říkám, ve svém nitru jsem cítila 
velkou potřebu vyvyšovat Jeho jméno a 
pak to přišlo. Rychlá odpověď! PS: 
Pořadatelka zavolala na poslední číslo 
mých volaných čísel. A to byla zrovna 
Marťa, se kterou jsem zrovna v tu 
chvíli šla. S Marťou jsem se seznámila 
až ve Žďáru a ZROVNA ten den jsme 

si vyměnily čísla. Za celé 4 dny jsem 
nikomu, kdo by byl ve Žďáru, nevolala 
a v ten osudový pátek jsme s Marťou 
šly každá jinde na oběd, měly jsme do-
mluvenou schůzku, ale špatně jsme se 
pochopily a každá došla jinam. 
Dodneška si pamatuju, jak jsem se se-
bou diskutovala: Mám té Marti zavo-
lat nebo napsat? (podotýkám, že niko-
mu nevolávám, jen píšu). Už už jsme 
jí psala sms, ale nechtěla se mě dopsat 
(nevěděla jsem proč, líná nejsem, toto 
se mi nestává), tak jsem tu trošku sma-
zala a ZAVOLALA JSEM JÍ! (a to 
bylo to moje posl. volané číslo - zrovna 
Marťa, ta, s kterou jsem šla od pódia!). 
Mé poslední hovory mohly být mamce, 
kamarádce, komukoliv. Ale ony by té 
pořadatelce nemohly nijak pomoct, 
když oni byli doma a já někde za Br-
nem. NÁHODA? KDEPAK! VEDE-
NÍ DUCHA SVATÉHO! AŤ JE PA-
TŘIČNĚ VELEBEN, ZVLÁŠTĚ NY-
NÍ, V DOBĚ BIŘMOVÁNÍ! DĚKU-
JI, DUCHU SVATÝ, ZA VEDENÍ! 

Kateřina Knotková 
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Vědomostní test pro dospělé 

Co víš o 2. vatikánském koncilu? 

1. Kdo z českých biskupů se zúčastnil 
alespoň části koncilu? 
A. kardinál Beran a biskup Tomášek 
B. kardinál Trochta, litoměřický biskup 
C. žádný 
 

2. Nejdůležitější koncilní dokumenty se 
nazývají: 
A. restituce 
B. instituce 
C. konstituce 
 

3. Díky koncilu vešel do katolického 
povědomí pojem „ekumenismus“. 
Co znamená? 
A. aktivní zapojení laiků do bohoslužby a 
řízení farnosti 
B. sbližování s křesťany z jiných církví 
C. hlubší spolupráce se stoupenci jiných 
náboženství 
 

4. Koncil položil důraz na určité pojetí 
církve. Je to: 
A. církev jako hierarchická pyramida 
B. církev jako soupeř světa v boji o člověka 
C. církev jako putující Boží lid 
 

5. Po koncilu byla obnova liturgických 
knih; mezi prvními byl vydán Misál. Ve 
kterém roce to bylo? 
A. 1969 
B. 1979 
C. 1989 
 

6. Oficiálním jednacím jazykem koncilu 
byla: 
A. italština 
B. francouzština 
C. latina 

7. V kolika etapách koncil zasedal? 
A. ve dvou 
B. ve třech 
C. ve čtyřech 
 

8. Svatý otec Benedikt XVI. se koncilu 
zúčastnil jako: 
A. kněz, odborný teologický poradce 
B. biskup diecéze Mnichov-Freising 
C. kardinál -  prefekt Kongregace pro 
nauku víry 

Správné odpovědi: 1) a; 2) c; 3) b; 4) c; 5) 
a; 6) c; 7) c; 8) a 

test převzat z časopisu In 
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Stejně tak jako předchozích 22 let se i letos v Brně 
konal další ročník Katolické charismatické konference, 
který byl zahájen ve středu 11. července večerní mší 
svatou v katedrále na Petrově.  
Konference je silně vyhledávanou duchovní akcí a 
těžištěm jejího dění jsou převážně mše svaté a před-
nášky, které každým rokem reagují na určité téma. 
Stejně tomu bylo také letos, kdy hlavním pilířem byl 
příběh Marnotratného Otce na pozadí podobenství o 
Marnotratném synu. Marnotratným Otcem byl myšlen 
Bůh, neboť je to právě on, který každému z nás neu-
stále dává svoji nehynoucí lásku, i když my ji častokrát 
nechceme přijmout. P. Angelo ve své knize O marno-

tratném Otci píše: „Komu je toto podobenství primárně určeno? Výzvu navrátit se do 
otcova domu potřebovali slyšet spíš „zatvrzelí spravedliví“, kteří „stojí venku“ plní hně-
vu a zahořklosti.“ A tak svá zamyšlení k tomuto biblickému příběhu mezi jinými před-
kládali například francouzský kněz a řeholník  P. Daniel Ange, karmelitán P. Vojtěch 
Kodet, koordinátorka charismatického hnutí Kateřina Lachmanová, P. Angelo Scara-
no a další. Ne všechny přednášky se však zaobíraly právě tímto tématem. Duchovní-
ho slova se dostalo také například na téma manželství nebo Jan Pavel II. A právě o 
Janu Pavlu II. se ne krátce, zato však zaníceně a zcela ohromujícím způsobem, roz-
hodl vypovídat řeholník P. Daniel Ange. Povedlo se mu tak tuto již zajisté známou a 
uznávanou „osobnost“ posluchačům ještě více přiblížit, polidštit, ale zároveň také 
vyzvednout. Přinesl pohled na osobnost Jana Pavla II. skrze okamžiky prožité s ním. 
O ty se podělil také ve své knize Momentky ze života Jana Pavla II., kde prostřednic-
tvím „minipříběhů odkrývá papežovo srdce“. Rádi bychom vám zde prostřednictvím 
časopisu Jákob několik těchto minipříběhů odhalili. 

 

Během cesty do Izraele za ním přichází muž, aby mu ukázal „vzácnou“ relikvii: 
cihlu z Abrahámova domu. A papež na to: „Ale já myslel, že Abrahám bydlel 
ve stanu!“ 

 

Jednou dostane darem oslíka. U stolu se diskutuje, co s ním. Dát ho do vatikánské 
zahrady? Postavit mu chlíveček? Na to Svatý otec: „Ne, ne! Ve Vatikánu už je… příliš 
mnoho oslů.“ 

 

Leden 1998, let na Kubu. Novináři se ho ptají: „Co vaše zdraví?“ „Když chci 

Katolická charismatická konference 
Motto: „Máme proč se veselit a radovat“ 
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Milé tety a strejdové, zdraví váš Norbert.  
 Mám se dobře. Moji rodiče a bratři se také mají 
dobře. Moje babička ne. Modlím se, abyste se ve svém 
životě mohli těšit z dobrého zdraví a štěstí. 
 Dokončil jsem šestou třídu a po dvouměsíčních 
prázdninách jsem 29.5.2012 začal třídu sedmou. Po hez-
ky prožitých prázdninách jsem nyní velmi svěží pokračo-
vat ve studiu. Škola je vzdálená 1 km od mého domova. 
Chodím do školy pěšky s kamarády a učení mě baví. 
Každou neděli chodím do kostela na mši svatou, po které 
následuje hodina katechismu.  
 Od Cmsss v Hassanu jsem dostal aktovku, pár 
psacích potřeb, sešity, deku a peníze na školné. Jsem vám 
velmi vděčný za vaši pomoc skrze Cmsss. Společně s ro-
dinou se za vás modlím, aby vám Bůh požehnal pevným 
zdravím a milostmi potřebnými pro život.  

 Moji bratři jsou také v sedmé třídě. Chodí do klášterní školy, kterou ve-
dou milosrdné sestry svaté Anny. Vede se jim ve studiu dobře. Mí rodiče chodí 
do práce každý den.  
 S díky za vše vám posílám mnoho lásky.  

Váš milující Norbert  
(z anglického jazyka přeložila Magdaléna Šobáňová) 

Letecká pošta 
Korespondence  

od Norbertka 

vědět, jak jsem na tom se zdravím, přečtu si noviny.“ 
 

Během synody v Římě se diví, když zjišťuje, že nikdo z italských kardinálů nelyžuje: 
„U nás v Polsku lyžuje 40 procent kardinálů.“ „Proč 40 procent, vždyť jste jenom dva!“ 
„Protože kardinál Wyszyński, to je šedesát procent!“ 

 

Ve středu, 7. ledna 1979, Svatý otec Jan Pavel II., tak jako obyčejně, hovořil 
k poutníkům i polsky. Jelikož nadšení Italové i tuto promluvu přerušovali po-
tleskem, papež to s úsměvem okomentoval: „Hle, stal se zázrak! Všichni Italové 
rozumí polštině! Je to jako nové seslání Ducha Svatého.“ 

pb 
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Pouť ministrantů na Velehrad 2012 

Datum: 8. Září 2012, sobota 
Čas: 8.00 hod. středoevropského času 
Místo: Velehrad 
Počet ministrantů: 11 
Úkol: Pouť ministrantů olomoucké diecéze 
 

Začátek akce je nahlášený na 10 hodin do-
poledne. Přesto usedáme do vozidel asi dvě 
hodiny předem. A tak s ministrantským oble-
čením v kufru a svačinami v baťůžcích vyrá-
žíme. Po necelé půl hodině přesunu na mís-
to vysedáme z Felicie a čekáme na zbytek 
posádky, abychom se s lehkou dezorientací 
dostavili na hlavní registrační štáb. 
Byli jsme rozděleni do dvou věkových kategorií. V mladší kategorii, v níž jsem byl se vší 
skromností jednomyslně zvolen vůdcem, naši farnost reprezentovalo 6 zástupců. Později 
byla naší skupině přidělena posila v podobě čtyř členů z farnosti vyškovské. 
Celý program tedy odstartovala slavnostní mše svatá se zhruba pěti stovkami ministran-
tů. Hlavním celebrantem byl biskupský vikář pro pastoraci při Armádě ČR otec Jaroslav 
Kníchal, což bylo pro mnohé z nás nemalým, o to však milejším překvapením. 
Po mši svaté nás čekal další program. S harmonogramem v rukou jsme se vydali na 
připravená stanoviště. Pro naši skupinu jich bylo připraveno asi 10 z celkových jedna-
dvaceti. Za zmínku rozhodně stojí prezentace vojenského a policejního vybavení. A tak 
jsme si mohli prohlédnout a „potěžkat“ ochranné vybavení, nebo dokonce samopal vz. 
58 či brokovnici. 
Po vydatném obědě jsme se s novými silami pustili do zbývajících úkolů. Stihli jsme tedy 

ještě porovnat znalosti 
z otázek liturgiky s ostatními 
skupinami. 
Celý den byl zakončen spo-
lečným poděkováním před 
N e j s v ě t ě j š í  S v á t o s t í 
v adoraci. A pak už nezbýva-
lo než se plni zážitků opět 
vrátit domů. Nu což, tak zase 
příště… 

DJ 
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Prázdniny jsou sice už skoro měsíc za námi, ale my můžeme díky krásným 
pozdravům z různých koutů naší republiky a dokonce i zahraničí, na ně za-
vzpomínat. 
Celkem na naši faru přišlo v průběhu prázdnin 17 pohlednic. To znamená, že 
v každém prázdninovém týdnu objevil otec Ladislav ve schránce (resp. mezi dveř-
mi) v průměru dvě pohlednice.  
Ve výčtu míst, odkud psaní přišla, se oproti minulému ročníku, ani jedno neopako-
valo. Můžete se proto opět nechat inspirovat a vyrazit na výlet nejen o prázdni-
nách, ale třeba i o víkendu. 
Pozdrav nám přišel z Brna, Svatého Hostýnu, Lázní Bohdaneč, Velehradu a Mod-
ré, Radhoště, dobře známé Březové, Náměšťě nad Oslavou, Hory Matky Boží v 
Králíkách, Pelhřimova, Českého ráje, Křemešníku, Velkých Karlovic, Doksan a 
také Nové říše, olomoucké ZOO a dokonce i z pivovaru v Dalešicích. Všem pisa-
telům, kterých bylo samozřejmě mnohem víc než pohlednic, děkujeme! 
Už asi tušíte, že ve výběru dovolené letos vyhrála krásná místa naší vlasti. Ze 
zahraničí doputovala pouze jedna pohlednice, ale o to zajímavější. Magdalena 
Šobáňová si na nás vzpomněla na generální kapitule premonstrátského řádu, kte-
rá se konala na škole sv. Norberta v opatství De Pere v Wisconsinu v Spojených 
státech amerických. Moc jí za její pozdrav tímto prostřednictvím děkujeme. 
Určitě vás už zajímá, které pohledy vytáhla ruka našeho duchovního správce a 
kdo tedy získává symbolické dárky.  

Vyhodnocení 

Hanička Mošťková 
Bartoňovi 

Zdeněk a Anna Pešlovi 
bonusovou cenu získávají  

František a Eliška Zpěvákovi 
(prosíme všechny jmenované, aby 

si odměnu vyzvedli v zákristii) 

Všechny pohlednice si můžete prohlédnout na nástěnce, která bude umístěna ve staré kapli. 
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Poznáš, kdo je na obrázku? 
 

Je to osoba velmi milá. Žila 
před více než 2000 lety. 
Její život byl plný radostí i 
starostí, jak tomu obvykle u 
lidí bývá. V jednom se však 
lišila: nedopustila se nikdy 
žádného hříchu. Dělala 
vždycky to, co chtěl Bůh. 
 

Ale to už je velká nápově-
da! Teď si vezmi pastelky a 
vybarvi označená políčka 
podle návodu. Pak zcela 
jistě poznáš, o koho jde, a 
snadno odpovíš na tyto 
otázky: 
• Jak se jmenovala? 
• Kde žila? 
• Kde o ní čteme? 
• Které události z jejího 

života známe? 
• Kde je dnes? 

Úkol pro děti 

I     žlutá 
•     oranžová 
○    světle zelená 
x     tmavě modrá 
□    hnědá 
–    červená 

Když do konce listopadu 
vybarvený a podepsaný 
obrázek odevzdáš (v ho-
dině náboženství, po dět-
ské nebo nedělní mši sva-
té v kostele), můžeš se 
těšit na milý dárek. 

Zdroj: www.brno.biskupstvi.cz 
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NEDĚLNÍ  K 
 Od svátku 
sv. Ludmily - 16. září -  funguje s Boží pomocí v naší farnosti 
Kubíkův nedělní klub. Moc děkujeme všem rodičům, kteří 
své děti v účasti podporují a během bohoslužby slova při 
nedělní hrubé mši svaté nám je s důvěrou svěřují. 
 Hlavním bodem našeho programu je četba evangelia 
a jeho přiblížení formou přijatelnou pro děti. Kubík je určen dětem od 4 let do kon-
ce 2. třídy základní školy. 
 Máme radost, že o klub mají zájem i rodiče mladších dětí. Věková hranice 
je ale opravdu neměnitelná. Děti však rostou jako z vody, takže se už těšíme, že 
hned jak oslaví své čtvrté narozeniny, i ony přijdou mezi nás. 
 Další zájemci se nám ozvali dokonce i z druhého stupně základní školy, pro 
ty máme pozvání do „Kubíkova klubu“ trochu jiného, a to každý pátek po mši sva-
té na faře - těší se na ně modlitební společenství mladých. 

am a mm 

Klub ubíkův 
 

KATECHEZE PRO DĚTI 

Prázdninové soustředění ministrantů a scholy  
Každoročně píšeme o tom, co dělaly děti na letním soustředění. Tentokrát chceme ale 
psát o vás, protože bez vaší pomoci by se naše zážitky nikdy neuskutečnily. Je toho 
opravdu hodně, v čem mnozí z vás nezištně přispíváte. Chceme proto poděkovat všem, 
kdo nám přispěli finančně či v naturáliích (zelenina, ovoce, vajíčka, marmelády, mléko, 
pečivo,…), věnovali nám čas, zapůjčili dopravní prostředek nebo měli s naší výpravou 
jiné starosti. Neméně děkujeme také za všechny vaše oběti a modlitby. 



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 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 
 neděle 7. 10. 27. neděle v mezidobí 
 9.00 hodin mše svatá (kvůli Růžencové pouti bude jen jedna mše sv.) 
 sobota 13. 10.  
 celý den Duchovní obnova biřmovanců 
 neděle 21. 10. Misijní neděle (29. neděle v mezidobí) 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 sobota 27. 10.  
 10.00 hodin UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 
  naši farnost navštíví otec arcibiskup Jan Graubner, aby udělil 

svátost biřmování našim biřmovancům 
 neděle 28. 10. 30. neděle v mezidobí 
  přechod na zimní čas 
 čtvrtek 1. 11. Slavnost Všech svatých 
  doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin mše svatá ze slavnosti 
 pátek 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 18.00 hodin mše svatá 
 neděle 4. 11. 31. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
 14.30 hodin dušičková pobožnost 
 neděle 25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá 
  naši farnost navštíví otcové dominikáni, abychom si připomněli 

fr. Patrika Kuželu, po mši sv. proběhne modlitba na hřbitově 
 14.00 hodin prezentace knihy a přednáška o Patriku Kuželovi 


