
PODZIMNÍ VYDÁNÍ 2013 
Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. 

1. list Timotejovi 6,12 

SOUTĚŽE na str. 14—15 
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Drazí bratři a sestry, 
držíte v rukou podzimní vydání časopi-
su Jákob, které je předposlední 
v letošním roce, ale poslední v roce 
liturgickém. Máme před sebou necelé 
dva měsíce roku, který byl ještě pape-
žem Benediktem XVI. označen za Rok 
víry. V rámci cyrilometodějského tříletí 
je to zase Rok eucharistie. Z toho nám 
plyne jednoznačná rovnice, že jsme 
měli tento rok využít hlavně k tomu, 
abychom obnovili svou víru. A to zvláš-
tě skrze svůj vztah k eucharistii. Může-
me si tedy sebezpytně položit otázku, 
zda se v něčem změnil můj vztah ke 
Kristu v eucharistii. Čím jsem dovolil 
Bohu, aby upevnil mou víru? 
V měsíci říjnu se nebojme pozvat Pan-
nu Marii, abychom spolu s ní 
v modlitbě růžence uvažovali a znovu 
objevovali události Ježíšova života. 
Také se nebojme otevřít své srdce 
modlitbou či štědrostí pro misijní poslá-
ní církve. Měsíc listopad pak prožijme 
s vědomím, že jsou zde ti, kteří nás 
předešli a jsou odkázáni na naše mod-
litby. 
Že je pak misijní poslání součástí i na-
šeho domácího života, že musíme o 
víru bojovat, se dovídáme nejen 
z prvního listu sv. Pavla Timotejovi 
(1Tim 6,11-16), ale i z pastoračního 
projektu pro předávání víry, který jsme 
si nastínili o poslední zářijové neděli. 

Finále Roku víry Pro všechny rodiče, ale nejen pro ně, 
mi dovolte shrnutí v několika bodech: 
1. Není cílem vychovat věřícího, ale 
vychovávat s vírou. Žijte svou víru tak, 
že vás děti budou chtít následovat. 
Vždyť neposlouchají, co jim přikazuje-
te, ale napodobují to, co děláte. 
2. Základem každé výchovy je sebevý-
chova. Kdo nepracuje na sobě, nemů-
že dobře pracovat ani na druhém. 
3. Žijte s úctou k Bohu a k druhým a 
vaše děti budou ctít i vás. 
4. Abychom obstáli před světem, je 
třeba držet pohromadě, společně se 
scházet, modlit, pracovat i radovat. Děti 
pak zapojit do života farnosti co nejdří-
ve. 
K této misijní činnosti na poli vlastní 
rodiny i na sobě samotném vyprošuji 
hojné Boží požehnání 

Váš P. Ladislav 
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Na letošní netradiční farní zájezd určitě jen tak nezapomeneme. Jak 
by také, když jeho hlavní náplní byl živý přenos mše svaté z kostela 
sv. Václava v Ostravě, o kterou měla čest se postarat právě naše farnost. A tak zůstal 
náš milý kostel v neděli 8. září opuštěný a čtyři autobusy poutníků se vypravily směr 
Ostrava do ateliérů TV Noe – Televize dobrých zpráv. 

To všechno už ale víte, a to i vy, kteří jste neměli možnost podniknout tuto cestu, 
protože kromě nás byly na této mši také stovky diváků TV Noe. Mši svatou celebroval 
náš otec Ladislav a společně s ministranty, scholou, sborem a varhanicí se zasloužili 
o důstojnou slavnost. Přípravy byly určitě náročné, a tak jim za všechny jejich oběti 
patří velké poděkování. 

Přípravy na tento přenos probíhaly samozřejmě také v TV Noe. V jejich čele stál P. 
PaedDr. ThLic Marcel Puvák (vedoucí náboženského vysílání a simultánní tlumoče-
ní). Využili jsme proto této příležitosti a zeptali se tohoto kněze pracujícího v médiích 
na pár otázek. 

Naše farnost ve vysílání Televize Noe 

Rozhovor s P. Marcelem Puvákem 
Jak dlouho vykonáváte kněžskou službu v TV Noe? 
Do televize jsem se dostal - jak rád říkávám - jako „slepý 

k houslím“. Bylo to jen několik týdnů po zahájení jejího vysílání; 
konkrétně od 1. října 2006. Předtím jsem 7 let studoval teologii 
v Itálii a nějakou dobu jsem strávil v kněžském semináři 
v Olomouci. 

Povolání kněze je vždy spojeno s veřejným vystupováním. Vystupování 
před kamerou je však už vzácnější. Musel jste projít nějakou zvláštní přípra-
vou? 
Tak určitě. Jelikož práce s mikrofonem má svá pravidla, tak všichni, kterých se to 
týkalo, jsme absolvovali takový minikurz rétoriky a hlasové výchovy. Podotýkám, 
že to už v televizi Noe po mém nástupu. Nicméně čistý a srozumitelný přednes by 
měl být samozřejmý pro každého kněze. Škoda, že někdy tomu tak není.  
Často Vás v TV Noe vidíme nebo slyšíme, jste ještě při natáčení nervózní? 

Máte nějaký osvědčený recept, jak se zbavit nepřiměřené nervozity? 
Nervózní jsem byl, když jsem si poprvé sedl k mikrofonu. Ale po několika vteři-

nách tato tréma opadla a od začátku jsem se cítil jako ryba ve vodě. Obecně si 
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myslím, že se není čeho bát. S poko-
rou a pomocí Boží se dá vždy vše 
zvládnout.  

Kterou činnost vykonáváte ve své 
kněžské službě nejraději a kterou 
nejčastěji? 

Jsem přesvědčen, že největší radostí 
každého kněze je služba u oltáře a ve 
zpovědnici. Tam totiž odevzdáváme 
lidem to nejvzácnější. Trochu mi je líto, 
že kvůli práci v televizi nemohu být ak-
tivní v běžné pastoraci, a že ta moje 
služba má poněkud netradiční podobu, 
ale snažím se o to, abych i přesto při-
nášel lidem co nejvíce radosti v srdci. 

Určitě musíte v rámci své práce 
jezdit často na služební cesty. Máte 
nějaký zážitek, o který byste se chtěl 
podělit? 

Ano, tak přímo díky práci v Noe jsem 
se zúčastnil hned několika mezinárod-
ních setkání tvůrců křesťanských televi-
zí a poznal tak země, kam bych se nej-
spíš asi nikdy nedostal: Thajsko 
(2009), Lucembursko (2010), Kostarika 
(2011) a Keňa (2013). K tomu několik 
cest do srdce křesťanství, do Říma. 
Obecně velmi rád cestuji a poznávám 
nové země, takže mě těší, že jsem tuto 
zálibu mohl spojit s užitečnou a velmi 
důležitou prací pro televizi Noe.  

Díky přenosu mše svaté jste se 
mohl setkat s částí naší farnosti. 
Chtěl byste nám všem něco vzká-
zat? 
Bylo nám všem v Ostravě ctí, že jste 

nás začátkem září navštívili. Zůstává 
v nás naděje, že jsme mezi vašimi far-
níky získali mnoho nových diváků. Po-
třebujeme každého jednoho z vás; je 
pro nás důležité, aby se rodina našich 
příznivců rozrůstala. Kéž vás i nadále 
provází upřímná zbožnost a víra, jakou 
jsem vždy našel na Slovácku, které je 
mému slovenskému srdci velmi blízké. 
A těším se, že brzy budu moci splatit 
dluh tím, že přijedu do Vlčnova při ně-
jaké milé příležitosti odsloužit mši sva-
tou.  

Milý otče,  
děkujeme Vám za Váš čas 

a přejeme Vám hodně sil do všeho, 
co děláte, protože je to dobré! 

Farníci z Vlčnova 
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Eucharistické zázraky  

Naposledy, u příležitosti Roku eucharistie, vám nabízíme několik církví uznaných 
Eucharistických zázraků, které nás chtějí utvrdit a posílit v naší víře. Tentokrát čer-
páme z křesťanského časopisu Milujte se!, který tomuto tématu často věnuje svou 
pozornost. 

Bolsena (Itálie), 1263 

Kněz Petr z Prahy, který putoval 
do Říma, pochyboval o skutečné přítom-
nosti Krista v Eucharistii; po konsekrač-
ních slovech začala z proměněné hostie 
skapávat na plátno (korporál) krev. Zá-
zrak prověřoval papež Urban IV., který 
byl tehdy v nedalekém městě Orvieto. 
Zázrak byl jedním z podnětů k zavedení 
slavnosti Těla a Krve Páně o rok později 
(hymny ke slavnosti na žádost Urbana 
IV. složil sv. Tomáš Akvinský). Krví po-
třísněný korporál je uchováván 
v katedrále v Orvietu. 
 

Paříž, 1290 

Muž ukradl o Velikonocích hostii a chtěl ji 
znesvětit – po probodení nožem začala 
hostie krvácet, po vhození do nádoby 
s vroucí vodou vystoupila nad nádobu. 
Na místě jeho domu byla vystavěna kap-
le, ve které byla uctívána Eucharistie. 
Hostie - relikvie se ztratila za francouz-
ské revoluce. Událost je doložena řadou 
písemných pramenů. 
 

Glotowo (Polsko), 1290 

V době nájezdů Litevců někdo ukryl před 

znesvěcením stříbrné pozlacené cibori-
um. Zakopal ho na poli. Zůstala v něm 
(snad nedopatřením) proměněná hostie. 
Litevci zcela zničili vesnici i kostel. 
O schovaném ciboriu nikdo nevěděl. Ne-
porušená hostie se našla až o mnoho let 
později podle zvláštního chování zvířat 
při orbě. 
 

Herkenrode a Hasselt (Belgie),  
25. 7. 1317 
Při návštěvě kněze u nemocného se 
na hostii objevily stopy krve, když se jí 
kdosi z rodiny ze zvědavosti dotkl. Kněz 
nesl zkrvavenou hostii do opatství Her-
kenrode a během cesty 1. 8. 1317 se na 
ní před mnoha svědky objevila Kristova 
tvář. Dnes je hostie uchovávána 
v katedrále sv. Quintina v Hasseltu. 
 

Walldürn (Německo), 1330 

Kněz rozlil z nepozornosti víno proměně-
né v Kristovu Krev na korporál a ta 
na něm vytvořila obraz ukřižovaného 
Krista obklopeného jedenácti stejnými 
obrazy jeho tváře. Obraz je možno 
dodnes vidět pomocí fotografie pořízené 
v ultrafialové části spektra. 
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Ludbreg (Chorvatsko), 1411 

Kněz pochyboval o reálné přítomnosti 
Krista v Eucharistii; během mše svaté se 
víno po proměňování přeměnilo v krev. 
Papež Lev X. vydal roku 1513 bulu, která 
schvaluje veřejné uctívání relikviáře 
s Kristovou krví. Od roku 1994 je relikviář 
se zachovalou Kristovou krví uchováván 
v nově vybudované svatyni. 
 

Bagno di Romagna (Itálie), 1412 

Převor Lazzaro da Verona z baziliky 
Panny Marie Nanebevzaté v Bagno di 
Romagna pochyboval při proměňování 
o skutečné přítomnosti Krista 
v Eucharistii. Když pronášel slova pro-
měňování nad kalichem s vínem, víno se 
před jeho očima proměnilo v krev, kalich 
přetekl a vylil se na korporál, který nasákl 
krví. 
 

Pressac (Francie), 1643 

Při požáru se roztavila téměř celá nádo-
ba, ve které byla uchovávána proměně-
ná hostie, která však zůstala ohněm ne-
dotčena. 
 

Siena (Itálie), 1730 

V bazilice svatého Františka v Sieně jsou 
již téměř tři století uchovávány hostie, 
které byly v roce 1730 ukradeny a pak 
nalezeny zcela neporušené v blátě. Zů-
stávají neporušené dodnes. Žádný 
z řady výzkumů provedených v průběhu 
minulého století nedokázal objasnit tento 
jev (srovnávací vzorky při ekvivalentních 
podmínkách uchovávání podlehly na-
prosté zkáze dříve než za deset let). Jan 

Pavel II. v roce 1980 při návštěvě kaple, 
kde jsou zázračným způsobem nedotče-
né hostie uchovávány, řekl: „Toto je reál-
ná přítomnost!“ 
 

Scala (Itálie), 1732 

Při adoracích Nejsvětější Svátosti v kláš-
teře Nejsvětějšího Spasitele ve Scale se 
podle četných svědectví (k očitým svěd-
kům patřil i biskup ze Scaly a také učitel 
církve sv. Alfons Maria Liguori) na hostii 
vystavené v monstranci po tři měsíce 
objevovala znamení Kristova umučení. 
 

Onil (Španělsko), 1824 
Ze svatostánku ukradená velká hostie 
byla po několika dnech nalezena na poli. 
Přesto, že to bylo v listopadu, byla zcela 
neporušena vlhkostí a dalšími povětr-
nostními vlivy. V tomto stavu nedotče-
ném stárnutím a vnějšími vlivy zůstala až 
dodnes. 
 

Sain-Andé (ostrov La Réunion 
v Indickém oceánu), 1902 

Při pozdvihování se na hostii objevila 
Kristova tvář. Tvář na hostii vystavené 
v monstranci pak mohly po dobu několi-
ka hodin spatřit tisíce svědků. 
 

Chirattakonam, Trivandrum (Indie), 
2011  

Na hostii umístěné v monstranci se uká-
zala lidská tvář. Postupné objevování 
tváře je zdokumentované řadou fotogra-
fií. 
 

Převzato z časopisu Milujte se! 



I v tomto díle biblického seriálu čer-
pám z knihy Alessandra Pronzata Pro-
vokující evangelia, tentokrát z kapitoly 
nazvané Řemeslo, které neustále prosperuje Jan 8,1–11. 

 

Snad by se někomu mohlo zdát, že jakmile křesťan uslyší příběh o cizoložnici, dá si 
velký pozor, aby už nikdy nikoho neodsuzoval ani netrestal. Ale tak to bohužel není. 
Ani natolik silný a působivý příběh nestačí. Nejstarší a nejhloupější řemeslo na světě 
- mluvení o hříších těch druhých - se provozuje vesele dál. Je to zároveň řemeslo i 
společenská hra, do níž se s oblibou zapojují i křesťané. Ať zvedne ruku, kdo se jí 
nikdy neúčastnil. 

Tak primitivní a tak krutí jako farizeové a učitelé Zákona však nejsme! Místo kame-
nů házíme pouze bláto. Všechno známe, všechno víme. Jsme zároveň policajti, špió-
ni, soudcové, prokurátoři i popravčí. Jen škoda, že zanedbáváme právě tu práci, které 
bychom se měli věnovat ze všeho nejvíc. Škoda, že skoro nikdy nejsme zachránci a 
pomocníky. Prostě na to kvůli všem těm ostatním aktivitám nemáme čas a vůbec nás 
nenapadne věnovat se tomu alespoň ve svém volnu, nebo si z toho udělat koníčka. 

Ze všeho nejvíc mě však nyní zajímá můj vlastní život. Mé hříchy mi nahánějí 
strach. Bojím se zůstat s nimi sám, a proto chci, aby mi dělaly společnost hříchy dru-
hých lidí. Mé ctnosti za moc nestojí, a proto je musím znovu a znovu podpírat a vyztu-
žovat (skutečnými či domnělými) vinami těch druhých. Se zodpovědností za zlo, které 
vidím kolem sebe, se dokážu skvěle vypořádat. Za tohle můžeš ty, za tamto zase on. 
Já jsem v tom nevinně. 

Děsivá Kristova výzva: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ mi 
v situacích, kdy jsem někoho posuzoval a odsuzoval, v uších nezazněla. Asi je to 
proto, že já nemám nikdy v rukou kameny, ale vždy jen bláto. Nad blátem se přece 
nikdo nepozastaví, vždyť nikoho neporaní, pouze trochu ušpiní. 
Člověk, který odsuzuje druhé lidi, musí být slepý: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého 

bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 
´Dovol, ať ti vyndám z oka třísku´, a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed 
vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku 
z oka svého bratra“ (Mt 7,3–5). Člověk, který odsuzuje druhé lidi, musí trpět ztrátou 
paměti. Jak jinak si vysvětlit, že zapomíná na něco tak zřejmého a nepopiratelného, 
jako je jeho vlastní hříšnost? 

Jak už jsme uvedli, tohle řemeslo neustále prosperuje. Ale zároveň je to i řemeslo, 
které bude znamenat naše odsouzení. O tom nemůže být žádných pochyb: „Nesuďte, 
abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou 
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Biblický seriál XV. 
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měrou měříte, takovou se naměří vám“ (Mt 7,1–2). Moje soudy a moje odsudky dru-
hých lidí jsou vzácné zboží, které Bůh žárlivě střeží. Nic mu neunikne. Jednoho dne 
mi tu pásku přehraje. Všechno, co uslyším, bude jen a jen spravedlivé, nenapadnutel-
né, podle zákona. Tím terčem, tím odsouzeným však budu já. Proč se divím? Vždyť 
jsem si to zavinil sám! 

Pomluvy, osočování, obviňování, odsudky. Kameny působí bolest. Bláto však nikoli, 
bláto jen umaže. Ano, pouze umaže, ale vždycky skončí i tam, kde jsme to nečekali. 
Dívám se do zrcadla a zjišťuji, že jsem celý zablácený. A že bláto dopadlo i na Ježí-
šovu zakrvácenou tvář. 

 

Tolik úryvky z knihy Provokující evangelia. I z tohoto úhlu pohledu je dobré se ob-
čas na věc podívat. 

am 

Během měsíce října bude v kostele i na jiných místech k dispozici 
stolní kalendář našeho děkanátu. Výjimečný bude nejen fotografie-
mi z nám známého prostředí, ale i informacemi o dění v děkanátu.  
Mimo jiné se na kalendáři podílelo pět fotografů přímo z Vlčnova.  
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Znamením kříže 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
Amen.  

Apoštolské vyznání víry 
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele 
nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho 
Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Du-
cha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl 
pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i po-
hřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne 
vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí 
po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud 
přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Sva-
tého, svatou církev obecnou, společenství 
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla 
a život věčný. Amen. 
 

1. Znamení kříže 
2. Apoštolské vyznání víry:  
 Věřím v Boha... 
3. Otče náš… 
4. Třikrát Zdrávas, Maria… 
5. Sláva Otci… 
6. Pět tajemství růžence, při každém se 

modlíme: Otče náš…; desetkrát  
 Zdrávas, Maria…; Sláva Otci… 
7. Modlitby na závěr růžence 

Jak se modlíme růženec?  

Církev nás v měsíci říjnu vybízí 
k modlitbě růžence a také i k in-
tenzivním modlitbám za misie a 
misionáře. 
Modlitba růžence i misijní poslání 
by měli být součástí života každé-
ho věřícího. Je proto nutné se 
s nimi seznamovat již v dětství. 
Může se zdát, že dlouhé klečení 
se pro děti nehodí. Možná nás ale 
přesvědčí skutečnost, že právě 
děti si Panna Maria často volí 
jako své spolupracovníky. 
Zapojení dětí do misijních činnos-
tí je učí myslet na druhé, rozdělit 
se a děkovat za vše, co máme. 
 

I naše farnost chce společně 
s dětmi přispět k tomuto dílu. 
Nejprve v pátek 18. října v 18.00 
hodin se s dětmi zapojíme do 
iniciativy „Milion dětí se modlí 
růženec“ za jednotu a pokoj ve 
světě a hned na to v neděli 20. 
října na hrubé mši svaté oslaví-
me Misijní neděli.  
Proto Vás, milí rodiče, ale i pra-
rodiče, prosíme, abyste své 
děti v těchto činnostech pod-
porovali a společně jste se i 
doma za děti z celého světa, 
třeba právě desátek růžence, 
pravidelně modlili.  

MODLITBA RŮŽENCE 
A PROSBY ZA MISIE 

INF. PRO DĚTI, RODIČE A MLÁDEŽ 

PRO RODIČE 
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Modlitba Páně 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se 
jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá 
jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší 
dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i 
my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

Pozdravení andělské 
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; 
požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod 
života tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

Chvála Nejsvětější Trojice 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,  
jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a 
na věky věků. Amen. 

Modlitby na závěr růžence  
Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živo-
te, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! 
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě 
vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém 
údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám 
své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod 
života svého, nám po tomto putování ukaž, ó 
milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno 
Maria! 
Oroduj za nás, královno posvátného růžence, 
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbe-
ních. 
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn 
nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním 
získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když 
v posvátném růženci blahoslavené Panny 
Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také 
podle nich žijeme a dosáhneme toho, co sli-
bují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

V pátek 18. října 2013 v 18.00 
hod. se připojíme k dětem z ce-
lého světa a budeme společně 
prosit v modlitbě růžence za 

jednotu a pokoj nejen mezi ná-
rody, ale také v rodinách, ve 

škole a v našich srdcích. 
 

Budeš potřebovat: 
růženec; nápovědu, jak se modlí, 
kterou si odstřihni z této strany  
a hlavně radost z toho, že i tvůj 
hlas může pomoci změnit svět 

k lepšímu. 

PRO DĚTI 

PRO MLÁDEŽ Milí mladí,  
předchozí výzva je pro vás stejně 
důležitá jako pro děti. Vždyť bl. 
Jan Pavel II. napsal: „Papež vel-
mi počítá s vašimi modlitbami. 
Musíme se modlit společně 
a moc, aby se lidstvo, tvořené 
mnoha miliardami lidských bytos-
tí, stávalo stále více rodinou Boží 
a aby mohlo žít v míru.“  
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Na otázky odpovídá P. XAVIER, Shenbaganur z Indie 
 

Jaké jsou dopady programu Adopce na dálku® ve vaší oblasti? A ja-
kým způsobem změnil osudy konkrétních dětí, rodin, komunit? 
 

Vliv programu Adopce na dálku® na životy našich dětí se projevuje růz-
ně a ve více oblastech. V našem internátním domově dostávají děti kvalit-
ní stravu, každoročně jim poskytneme školní uniformu, učebnice, sešity 
a školní pomůcky, platíme jejich školní poplatky. Pořádáme pro ně vzdě-
lávací výlety – například do hvězdárny, na farmy, do muzeí a  význam-
ných míst v okolí. Každý rok pro ně organizujeme letní tábor, kde jim 
připravujeme rozličné aktivity a kurzy s důrazem na rozvoj sebedisciplí-
ny a sociálního růstu. Všem dětem a studentům je k dispozici naše studij-
ní poradna, starší studenty se snažíme vzdělávat i ve finanční gramotnos-
ti. Rovněž pro ně zabezpečujeme pravidelné zdravotní prohlídky.  
Osvětu se snažíme rozšiřovat i v rodinách dětí, někdy pomůžeme 
i materiálně – zakoupením kozy či šicího stroje. Naše práce však ve velké 
míře ovlivňuje celou komunitu, děti navštěvující školu inspirují své ka-
marády a tak se touha po vzdělání přirozeně šíří. 
 

Co bylo pro vás v průběhu dosavadního fungování programu největ-
ším překvapením, nejsilnějším momentem či zážitkem? 
 

Nejintenzivnějším momentem je pro nás vědomí, že jsme schopni skuteč-
ně pomáhat místním lidem. Díky dárcům a díky podpoře naší arcidiecé-
ze. Místní lidé jsou až na pár výjimek všichni chudí a vzdělání nepřiklá-
dají valný význam. Jejich děti se už v raném věku žení a vdávají a místo 
školy pracují. 
Před odstartováním programu u nás jsme řešili několik zásadních otázek. 
Budeme schopni zabezpečit hladký průběh programu? Budou námi vy-

Dvacet let programu ADOPCE NA DÁLKU® 
Protože se naše farnost už několik let aktivně zapojuje do této misijní čin-
nosti, velmi nás zaujal příspěvek v aktuálním čísle Bulletinu Charity Pra-
ha vydaném k 20. výročí tohoto programu, kde zahraniční pracovníci od-
povídají na otázky, které by vás také mohly zajímat. A protože Norbert, 
kterého naše farnost „adoptovala“, pochází z Indie, zaměřili jsme se prá-
vě na tuto zemi. 
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brané děti zvládat školu? Získáme podporu a spolupráci jejich rodičů? 
Samozřejmě, že jsme mnohokrát narazili na různé nepředvídatelné svíze-
le, ale k našemu překvapení program běží pořád hladce a funguje! 
 

Co byste chtěli vzkázat českým dárcům? 
 

Rád bych dárcům poděkoval jménem dětí, jejich rodin i našeho personálu 
za péči a podporu, kterou jim věnují. Dále bych dárce rád požádal, po-
kud mají tu možnost, aby svou podporu dětem dávali najevo i prostřed-
nictvím dopisů. Dopisy v současnosti dostává přibližně třetina dětí. Ze 
zkušenosti můžeme říci, že každé dítě se nesmírně těší na dopisy od své-
ho dárce, protože tento důkaz zájmu je velmi motivuje ve studijním úsilí. 
Děti také necítí dostatečnou motivaci psát pravidelně dárcům dopisy, 
pokud jsou bez odezvy. 

Arcidiecézní charita Praha, Bulletin speciál, číslo 9 

Abyste neměli strach, že patříme do skupiny nepíšících dárců, přikládáme do-
pis, který putoval na začátku měsíce září z Vlčnova až do Indie.  
Také bychom zde chtěli poděkovat Magdaléně Šobáňové, která se už mnohokrát 
postarala o překlad textu z naší mateřštiny do anglického jazyka. 

 

DOPIS PRO NORBERTA 
Milý Norberte, 
posíláme Ti srdečné pozdravy z naší farní rodiny. 
Máme všichni velkou radost z tvých školních úspěchů. Buď stále tak 

svědomitý a pečlivý při plnění svých školních povinností. Zvláště nás po-
těšil krásný obrázek, který jsi nám poslal. Jsi moc šikovný. 

V našich modlitbách na Tebe i celou tvou rodinu stále myslíme. Přejeme 
tobě i tvým rodičům a všem blízkým pevné zdraví, lásku, radost a pevnou 
víru v Pána Ježíše. 

V naší farnosti se malé děti také setkávají a společně se učí o Pánu Ježíši. 
Když jsme jim o tobě a zemi, ve které žiješ, vyprávěli, měli velkou radost a 
posílají ti také pozdravy.  

U nás právě skončily letní prázdniny, které jsme si moc užili. Byli jsme 
také na letním táboře, kde jsme se snažili žít jako učedníci Pána Ježíše. 
Moc se nám tam všem líbilo. 

Stále budeme tobě a všem tvým drahým vyprošovat Boží požehnání a 
pomoc. 

S přáním všeho dobrého vlčnovští farníci 
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Soustředění ministrantů a scholy  
Staré Hutě 2013 

Letní prázdniny bez soustředění si snad děti 
ze scholy, ministranti či vedoucí nedovedou 
představit. Z Boží pomocí jsme opět mohli 
prožít týden plný her, zábavy, ale také modli-
teb a poznávání. Díky pěknému zápisu Adélky Bartoňové si nyní můžete přečíst, jak 
jeden takový společný den vypadal. 
Děkujeme také všem, kdo jakkoli přispěli ke konání SMS a modlili se za 
nás. 31. 7. 
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Vyhodnocení letních soutěží pro děti i dospělé 

Prázdninová pohlednice 
 

I v tomto roce se našlo mnoho z vás, kteří jste na naši farnost mysleli 
i na svých prázdninových výpravách. Díky tomu našel otec Ladislav 
ve schránce 14 pozdravů z krásných míst naší vlasti a dva pozdravy ze 
zahraničí a to ze slovenských Košic a z Věčného města - Říma. Mezi vámi 
navštívená místa u nás patří Olomouc, Veselí nad Moravou, Jevišovice, 
Náměšť nad Oslavou, Svatý Hostýn, Zoo a zámek Lešná, Cvikov, Nová 
Lhota, Velké Karlovice, Tiské stěny a Lázně Bohdaneč. 
V minulosti jsme vždy vítěze soutěže vybírali losováním, v tomto ročníku 
poprvé odměníme milým dárkem všechny pisatele. Proto prosíme níže uve-
dené zástupce, aby si odměnu převzali v zákristii.  

Gratulujeme a děkujeme! 
 

Václav Moštěk; Viktor Čičel; Marie Šmídová; Bohdanka Šobáňová; Hanička 
Mošťková; Eliška Zpěváková; Adélka Kučerová; Anna Pešlová 

 

Prázdninový pas 
 

Tento název nese malý sešitek, který si mohly 
děti sami vytvořit a během prázdnin do něj dopl-
ňovat potřebné informace o nedělních a slav-
nostních mších svatých, na kterých byly. Také se 
v něm děti dočetly o životech vybraných světců, 
kteří v průběhu měsíce července a srpna slavili 
svátek. 
Máme proto velkou radost, že můžeme malým dárkem ocenit čtyři svědomité účast-
nice, které nejenže odpověděly na otázky, ale také svůj pas krásně vybarvily a 
dobře se o něj staraly. 
Prosíme proto Adélku Kučerovou, Klárku Adámkovou, Terezku Slavotínkovou 
a Verunku Koníčkovou, aby si v zákristii vyzvedli svou odměnu.  

Gratulujeme! 
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Dva krásné plakáty na křído-
vém papíře s papežem Františ-
kem o velikosti B3 a jeden 
neméně krásný katechismus 
YOUCAT nás vedou k vyhlášení 
soutěže o tyto tři ceny. Zmíněný 
katechismus je sice primárně 
zaměřen na mladé, ale čerpat 
z něj mohou všechny věkové 
skupiny. Právě s tímto vydáním 
pracujeme třeba na setkáních 
Malé školy modlitby. 

Soutěž spočívá v tom, že do 
konce října odpovíte na tři jed-
noduché otázky týkající se živo-
ta papeže Františka. Své odpo-
vědi vhoďte do schránky na faře 
nebo pošlete na e-mail redakce 
jakob.redakce@seznam.cz, do před-
mětu napište „Papežská soutěž“. 
V příštím čísle časopisu Jákob (doba 
adventní a vánoční 2013) naleznete 
jména tří šťastných výherců. 

Zde jsou tedy soutěžní otázky: 
1. Podle kterého sv. Františka při-

jal své jméno současný papež? 
2. Kterého řeholního společenství 

je členem? 
3. Jaké tři symboly má ve svém 

papežském znaku? 
 
Těšíme se na vaše odpovědi. 

P. Ladislav 

Papežská soutěž 

Síla naší víry na osobní i 
společenské úrovni se dá 
změřit schopností sdělit 
ji ostatním, šířit ji a žít ji 
v lásce, svědčit o ní těm, 
které potkáváme a se 
kterými sdílíme naši ži-
votní cestu. 
 

Papež František 
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Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošťková 
a Bronislava Podškubková 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 

 pátek 18. 10. Svátek sv. Lukáše 
 18.00 hodin Milion dětí se modlí růženec (viz str. 10) 
 18.30 hodin Mše svatá 
 neděle 20. 10. 29. neděle v mezidobí 
  Misijní neděle 
 neděle 27. 10. 30. neděle v mezidobí 
  Přechod na zimní čas 
 čtvrtek 31. 10.  
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 
 pátek 1. 11. Slavnost Všech svatých 
  doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 sobota 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 7.30 hodin Mše svatá 
 neděle 3. 11. 31. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Dušičková pobožnost 
 neděle 24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
  Zakončení Roku víry 
 neděle 1. 12. 1. neděle adventní 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
  Nový liturgický rok (cyklus A), začíná Rok rodiny 

Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí. 
Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 


