DOBA POSTNÍ A VELIKONOČNÍ 2014
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
(Jan 15,4)
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Úvodník

Milí bratři a sestry,
vstoupili jsme do doby postní Roku rodiny. V pastýřském listu otce arcibiskupa jsme
byli vyzváni, abychom spojili své síly a šli společně k Bohu. Abychom nesli břemena jeden druhého, silnější bez vyvyšování pomáhali slabším. Využijme proto tento svatý čas
k uzdravení starých ran, k obnově mezilidských vztahů jak v rámci jednotlivých členů rodiny, tak v rámci celé naší obce. Využijme všech možností, ať už bohoslužeb, tak jiných
duchovních setkání, k tomu, abychom žili svou víru pravdivě a mohli ji o Velikonoční vigilii
o to upřímněji vyznat.
Požehnané dny doby postní i velikonoční přeje váš P. Ladislav
Do 3. neděle postní (23. března 2014), prosím, nahlaste v zákristii nemocné
k předvelikonoční návštěvě.Termín návštěvy, při které bude udělena i svátost pomazání
nemocných, bude ještě upřesněn.

Děti v kostele
S velkou radostí vnímám, když rodiče přinášejí své děti do domu Božího. Nemyslím teď
ono přinesení ke křtu, ale obecně na bohoslužby. Nejdříve své děti přinášejí a později
přivádějí, za což chci všem rodičům jménem svým i pastorační rady poděkovat. To, že
mši svatou spolu tráví celá rodina, je nejen krásné, ale je to i významná prosba o Boží
požehnání.
Všem nám je ale jasné, že přijít s dítětem do kostela není vůbec snadné. Alespoň první
roky kladou na rodiče velké nároky, protože musí své dítě naučit vnímat prostor kostela.
Cítit se zde na jednu stranu dobře, na stranu druhou s patřičnou úctou. Toho ale není
možné docílit ze dne na den (ani z týdne na týden). Proto je třeba s malým dítětem nej-
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prve zůstávat někde blízko východu, aby
v případě nutnosti bylo možné na potřebnou dobu odejít do předsíně kostela, kde
rodiče vidí a slyší, zatímco děti neruší

To, že mši svatou spolu tráví
celá rodina, je nejen krásné,
ale je to i významná prosba
o Boží požehnání.
ostatní účastníky bohoslužby. Zde je nutné
znovu připomenout všem, kteří během
mše svaté v předsíni bezdůvodně postávají, že mají tento prostor přenechat výhradně rodičům s malými dětmi. S dětmi o něco
většími bude jistě vhodné na nezbytně
nutnou chvíli vyběhnout před kostel, aby
„načerpali“ pro další čas, po který budou
muset zůstat v klidu. Pokud by ale měl
rodič strávit celou bohoslužbu běháním
kolem kostela, bude lépe, když se rodiče
prostřídají doma u dítěte a raději se v klidu
zúčastní každý zvlášť celé liturgie.
Když už pak děti vnímají, je nesmírně
důležité děti na všechno dění v kostele
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doma připravovat (viz minulé číslo časopisu Jákob). Nestačí jen vysvětlovat, že mají
mlčet či klečet, ale proč tomu tak je. Když
už má dítě čtyři roky, bude vám, milí rodiče, velkou pomocí nedělní klub Kubík, který v rámci „hrubé“ nabízí dětskou alternativu bohoslužby slova.
Školní věk již předpokládá, že se dítě
v kostele chovat umí. Dětem jsou pak vyhrazeny přední lavice, aby mohly lépe vnímat veškeré dění v presbytáři. Přitom je
nanejvýš vhodné, aby rodiče seděli svému
dítěti někde nablízku. V případě, že ani
v tomto věku dítě samo nevydrží, sedněte
si s ním někam na samostatné místo, aby
ostatní děti nerušilo.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, prarodičům i ostatním farníkům za trpělivost.
Jedněm za trpělivost při výchově, druhým
za trpělivé vydávání dobrého příkladu dalším generacím. Vždyť nejeden nešvar děti
odkoukaly právě od nás dospělých. Není
zde přece pochyb, že děti na bohoslužbách jsou budoucností naší farnosti.
P. Ladislav
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15. června 2014 oslavíme 100 let

P. Jakuba Antonína Zemka OP
Otec Jakub Zemek, křestním jménem Antonín, se
narodil 15. června 1914 v rodině venkovského krejčího národních (vlčnovských) krojů ve Vlčnově. Rodiče byli členy 3. Řádu sv. Dominika a to zvláštním
způsobem přispělo k jeho budoucímu vstupu do
juvenátu dominikánského kláštera při kostele
sv. Jiljí.
Již v 11 letech odešel studovat do Prahy arcibiskupské gymnázium v Bubenči, které řídili otcové Tovaryšstva Ježíšova. V sextě však přešel mladý Zemek
do dominikánského noviciátu v Olomouci.
Sliby složil 28. září 1932 v Olomouci a na kněze byl
vysvěcen 4. července 1937. Působil jako kaplan
v Plzni, kazatel a lidový misionář v Praze a Uherském Brodě. Za války pomáhal odbojářům a podílel
se na ukrývání manželky generála Svobody. V roce 1946 byl zvolen převorem
ve Znojmě.
Dne 28. června 1948 byl zatčen a jako první z kněží byl 24. září 1948 odsouzen k 18
letům vězení. Byl obviněn, že jako znojemský převor organizoval převádění uprchlíků
do Rakouska. Skutečným důvodem byl jeho nekompromisní postoj ke komunistickým
nabídkám ke kolaboraci a odhalování podvodných machinací během voleb na Znojemsku. Prošel věznicemi v Plzni na Borech, na Mírově, Pankráci, v Ilavě, Leopoldově
a Valdicích. Svůj nekompromisní postoj si zachoval i během věznění a byl za to mnohokrát trestán. Na svobodu byl propuštěn po 12 letech při
amnestii v květnu 1960. Pracoval pak v civilním
zaměstnání v Brně. V roce 1968 se aktivně zapojil do činnosti organizace politických vězňů a do
obnovování činnosti dominikánského řádu. Bylo
mu rovněž dovoleno vypomáhat v brněnských
kostelích, naposledy u sv. Maří Magdaleny. Zemřel 26. června 1989 v brněnské nemocnici. Je
pohřben ve svém rodišti ve Vlčnově.
Převzato z www.op.cz
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Vzpomínky P. Jakuba Zemka
Úryvky z životopisu, který podle písemných a zvukových záznamů otce Jakuba zpracovala
skupina příbuzných, přátel a spolubratři. Děkujeme paní Marii Loucké za jejich zapůjčení.

Za Protektorátu
Již v roce 1938 působil ve Znojmě. Znojmo bylo z jedné třetiny německé a politické poměry tam byly obdobné jako v jiných
oblastech Československa obydlených
Němci. Otec Zemek při kázání o svátku
Povýšení svatého Kříže řekl na kazatelně,
že spása je v Kristově kříži a ne v hákovém kříži. To vyvolalo výhružky místních
Ordnerů. Proto ho tehdejší převor odeslal
do kláštera v Uherském Brodě, blízko jeho
rodné obce. Během protektorátu působil
na několika místech (v Praze, Plzni a nakonec opět v Uherském Brodě).
Převor kláštera ve Znojmě
Po válce se otec Zemek vrátil opět
do Znojma, ale už jako zvolený převor
kláštera. Tam založil juvenát pro studenty,
kteří se chtěli stát kněžími a vstoupit
do Řádu Dominikánů. To se mu velice
dařilo a v druhém roce trvání juvenátu měl
už dvacet nových uchazečů.
Kromě převorských povinností se dále
věnoval misijní činnosti na vesnicích. …
Otec převor byl svou činností ve Znojmě
i v okolí velmi oblíbený. Toto chtěli využít
noví mocipáni a nabídli mu funkci místopředsedy okresního akčního výboru, což
byla instituce, která prováděla čistky a přitom měla dodat únorovému převratu zdání
regulérnosti. Nabídku tlumočenou předsedou okresního národního výboru striktně
odmítl slovy: „Nekolaboroval jsem za nacistů, nebudu ani za komunistů.“
Když se pak v květnu měly konat volby,
bylo jemu i celému osazenstvu kláštera

zakázáno se jich zúčastnit.
Pomoc uprchlíkům
Po únorovém puči se v Československu
zvedla velká vlna emigrace. Znojmo, které
leží poměrně blízko hranic, bylo výchozí
stanicí pro mnoho uprchlíků. Na otce Zemka se obraceli lidé, kteří, jak se později
ukázalo, se právem obávali nových politických poměrů. Pan převor považoval za
svou křesťanskou povinnost těmto lidem
pomoci. …
Tato činnost neměla však dlouhého trvání. Byla zvýšená aktivita Veřejné bezpečnosti při hlídání hranic. Tak se stalo, že
jedna skupina byla při pokusu o přechod
hranic zadržena a následovalo zatýkání
organizátorů přechodů. Bylo jen otázkou
času, kdy dojde k zatčení otce převora.
Přicházely k němu výstrahy a výzvy, aby
opustil republiku. To odmítl, protože to
považoval za zbabělost, když předtím jiné
nabádal ke statečnosti.
P. Zemek o životě ve vězení
Z brněnské věznice jsme odjeli vlakem
kolem půlnoci 22. 11. 1948 do Plzně
na Bory. Tam nás hned ubytovali v korekci,
prý abychom trochu vychladli. Ráno mne
probudilo řinčení řetězů, s nimiž na nohou
se po chodbách pohybovali vězni - utěkáři.
Na Borech byly velice špatné poměry. Většina dozorců, říká se jim ve vězeňské hantýrce „bachaři“, byla skutečně zlá. Vězňové
tam byli většinou kolaboranti s Němci, pak
zloději a vrazi. Státních vězňů tam bylo
ještě málo. Postupně však politických vězňů přibývalo a atmosféra se vylepšovala.
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Kopky byly přeplněné, tak jsme se cítili
lépe v dílně. První Vánoce ve věznici byly
smutné.
Na Mírově jsem se dozvěděl, že jsem prý
měl ve Znojmě plný klášter zbraní. Teprve
po návratu z vězení se mi doneslo, že plukovník, který tam zbraně přivezl, když už
jsem byl dávno zavřený, to udělal na vyšší
rozkaz. Na Mírově se často střídali dozorci
a každá změna znamenala zhoršení. Vždy
následovalo zpevnění norem. Když se
neplnilo, začalo se pracovat i v neděli. To
jsme my kněží odmítli. Byly z toho zase
korekce.
Na Jáchymovsko jsem přišel v září 1954
a již 10. ledna 1955 jsem byl odvolán
z odpolední směny na transport. Přes Prahu, Olomouc a Ilavu, kde jsem přenocovali,
jsem dorazil do Leopoldova. Stáli jsme na
chodbě a po dvou přidělováni do kobek.

Jak jsem později zjistil, vždy jeden kněz
a jeden komunista. Tak začal život mezi
těmi, kteří nás soudili a vyměřovali tresty.
Myslím, že Valtice byly nejhoršími galejemi, jaké jsem vůbec zažil. Byla to otrocká
práce. Už za měsíc chtěli, abychom plnili
normu v broušení. Kdo nesplnil, šel do
korekce.
Při poslední návštěvě začátkem března
1960 mi řekl bratr Fan: „Půjdete domů,
bude amnestie.“ Když jsem s tím přišel na
kobku, byla z toho velká radost, ale moc
jsme tomu nevěřili, protože dosud amnestie byla pro zloděje, vrahy a podobně, ne
pro politické vězně.
P. Jakub Zemek byl propuštěn na amnestii v květnu 1960. Po dvanáctileté křížové
cestě těmi nejtěžšími československými
žaláři.

Svatořečení Jana Pavla II.
Totus tuus - Zcela tvůj
Za pontifikátu blahoslaveného papeže
Jana Pavla II. byla každým rokem beatifikována (blahoslavena) a kanonizována
(prohlášena za svaté) řada křesťanů.
Tento papež vyhlásil téměř pět stovek
svatých a více než tisíc blahoslavených.
Dne 27. dubna 2014 – tedy o druhé neděli
velikonoční, kterou právě Jan Pavel II.
ustanovil nedělí Božího milosrdenství,
neděle Božího milosrdenství bude také on (společně s Janen XXIII.)
zapsán do seznamu svatých.
27. dubna 2014
Mons. Konrad Krajewski, ceremoniář
papeže Jana Pavla II., vzpomíná: „Čím více jsme Jana Pavla II. poznávali, tím více
jsme byli přesvědčeni o jeho svatosti, viděli jsme ji v každém okamžiku jeho života.
Nikdy nezastiňoval Boha. Nikdo Boha neviděl, ale Jan Pavel II. ho svým životem

Jákob—doba postní a velikonoční 2014

7

učinil viditelným… Třináct dnů
Původním jménem Karol Wojtyla;
po svém zvolení se vydal spolu
Narozen: 18. května 1920;
s několika málo spolupracovníky
Zemřel: 2. dubna 2005;
do Mentorell, nedaleko Říma, kde
V papežském úřadě byl od 16. října 1978;
se nachází svatyně matky milostí.
Byl to první slovanský a zároveň první
neitalský papež od roku 1522;
Zeptal se jich tam: „Co je pro papeže nejdůležitější v životě, při jeho Patřil k nejvýznamnějším postavám 20. století;
práci?“ Domnívali se: „Snad jedno- K jeho kanonizaci byl vybrán případ zázračnéta křesťanů, mír na Blízkém výcho- ho, z lékařského hlediska nevysvětlitelného,
uzdravení.
dě, pád železné opony…?“ On
odpověděl: „Pro papeže je nejdůležitější modlitba!“ Kamkoliv Jan Pavel II. přišel, tam se modlil, jeho život byl protkán
modlitbou. Stále držel mezi prsty růženec. Po nehodě v roce 1991 přinesl jednou
kardinál Deskur papeži svěcenou vodu z Lurd a řekl mu: „Svatosti, když si tím budete omývat bolestivou část těla, musíte se modlit Ave Maria.“ Jan Pavel II. mu
odpověděl: „Milý kardinále, já se modlím Ave Maria stále.“
Slovy Jana Pavla II.: „Ten, kdo se modlí, neklesá na mysli ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a že v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha.“ Prožijme proto také my tuto dobu „přípravy“
nejen v tiché modlitbě, ale také v plném odevzdání se Bohu.

Ave! Jsi požehnaná, milostiplná.
Přijmi nás, nahlédni do našich srdcí!
Přijmi naše starosti a naděje!
Pomoz nám, milostiplná, abychom žili v milosti, abychom v ní vytrvali nebo,
je-li třeba, se znovu navrátili k milosti živého Boha,
která je největším a nadpřirozeným dobrem člověka.
Připrav nás na příchod svého Syna!
Přijmi nás s našimi všedními problémy, s našimi slabostmi a křehkostmi,
s našimi krizemi a osobními, rodinnými a společenskými nedostatky.
Nepřipusť, abychom opustili dobrou vůli.
Nedovol, abychom přišli o upřímné svědomí a poctivost jednání.
Svou přímluvou nám vypros spravedlnost a zachovej mír na celém světě.
Jan Pavel II., Řím 8. prosince 1979
(Použity výňatky z časopisu Milujte se 23, 24 a z knihy Modlitby Jana Pavla II.)
pb
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Evangelli gaudium
Radost evangelia
Milí čtenáři, možná se už k vám donesla zpráva, že svatý otec František vydal apoštolskou exhortaci s názvem Evangelli gaudium. Není to ale vůbec nudné či nepochopitelné čtení, jak se může zdát. Svatý otec se zde totiž zabývá konkrétními problémy, které se
týkají nás samotných, našeho církevního společenství.
Arcibiskup Fisichella spis představuje takto: „Papež František obnažuje problémy, se
kterými se potýká dnešní člověk a které, ze strany církve, vyžadují více než pouhou
účast. Evangelium se musí dostat ke všem, bez rozdílu. Církev je však musí přinášet
ve světle adorace - papež nám ihned na počátku připomíná ústřední mystérium naší víry.
‚Neutíkejme před Ježíšovým vzkříšením, nikdy se nevzdávejme, ať se děje, co se děje.‘“
Tato publikace je již dostupná v oficiálním překladu a to nejen na internetu (např.
www.radiovaticana.cz), ale i také v tištěné podobě v knihkupectví. Současně Vás ale
chceme i s tímto návodem, jak žít radostněji svou víru a předávat ji druhým, seznamovat
i v našem farním časopise Jákob. Následující pasáž je ze samotného úvodu.

Zvu každého křesťana, ať už je kdekoli
a v jakékoli situaci, aby dnes obnovil svoje
osobní setkání s Ježíšem Kristem nebo
alespoň přijal rozhodnutí nechat se od
Něho potkat a denně Jej bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet
si, že se jej toto pozvání netýká, protože
„nikdo není vyloučen z radosti, kterou přinesl Pán“. Kdo riskuje, nebude Pánem
zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem
k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod
čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle,
kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní
jsem znovu zde, abych obnovil svoji
smlouvu s Tebou. Potřebuji Tě. Vysvoboď
mne znovu, Pane, přijmi mne opět do své

vykupitelské náruče“. Tolik dobrého se
nám dostává, když se k Němu vracíme
poté, co jsme bloudili! Znovu naléhám:
Bůh nikdy neochabuje v odpouštění, jsme
to my, kdo ochabujeme v žádosti o odpuštění. Ten kdo nás vyzval odpustit
„sedmdesát sedmkrát“ (Mt 18,22), nám
dává příklad. On odpouští sedmdesát
sedmkrát. Vrací se, aby nás znovu a znovu bral na svá ramena. Nikdo nám nebude moci odejmout důstojnost, kterou nám
uděluje tato nekonečná a nezlomná láska.
S jemnocitem, který neklame a vždycky
umí vrátit radost, umožní nám pozvednout
hlavu a začít znovu. Neutíkejme před Ježíšovým vzkříšením, nikdy se nevzdávejme, ať se děje, co se děje. Nic nás nemůže hnát kupředu více než Jeho život!
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Nabídka duchovních obnov, cvičení
a různých akcí (nejen) v době postní
Na následujících stránkách najdete nabídku různých duchovních akcí. U každé z nich je
uvedeno pro koho je určena, kdy a kde se koná (příp. jak se přihlásit). Více informací
zpravidla najdete na internetu. Pokud k němu nemáte přístup, nebojte se někoho požádat o pomoc.
Sledujte také vývěsku v kostele a pokud vás něco osloví, tak neváhejte a jděte (jeďte)
načerpat sílu pro váš duchovní život.
Máte již dobré zkušenosti z minulosti? Mluvte o nich s druhými! A je-li to vhodné, tak je
příště vezměte sebou.
Pokuste se, alespoň jednou nebo dvakrát do roka, udělat pro sebe něco krásného a
hodnotného. Určitě nebudete litovat!

Pro koho

Kdy

Kde

Co

Členové Matice
14. - 16.3.
svatoantonínské

Duchovní cvičení (nejen) pro členy
Poutní a exerciční
Matice svatoantonínské
dům Velehrad
Vede P. J. Čunek SJ

Všichni

Vranov u Brna

Duchovní postní obnova
Vede Mons. Pavel Posád

Český Těšín

Víkend pro osamělé matky
Kontakt: reznickova@arcibol.cz
Obnova pro ženy „Samařská žena“.
Vede P. Forst hlaste se na 544
423 241 (nejpozději 2 dny předem).

14. - 16.3.

Osamělé matky 21. - 23.3.
Ženy

22.3.
od 9.00 do
17.00

Slavkov u Brna,
sál Domu Svaté
Rodiny

Manželé

23. - 26.3.

Postní duchovní cvičení
Poutní a exerciční
pro manžele
dům Velehrad
Vede P. J. Žaluda SDB

Všichni

28.3. - 5.4.

Svatý Hostýn

28. - 30.3.

Víkend pro seniory
(Centrum pro rodinu)
Poutní a exerciční Vede P. S. Peroutka SJ
dům Velehrad
Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice,
tel.: 608 407 141

Senioři

Postní duchovní obnova pro všechny Vede P. Richard Greisiger SI
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Kdy

Kde

Co

Mladí od 16 let

28. - 30.3.

Vranov u Brna

Duchovní obnova
Radost z Hospodina je vaše síla
Více a přihláška (do 23.3.)
slavikova.verce@email.cz

Mládež

28. - 30.3.

Velehrad,
Stojanovo
Gymnázium

Duchovní obnova
Vede oblát Vlastimil Kadlec s Komunitou Vtěleného Slova

Všichni

29.3.

Postní duchovní obnova
Velehrad
Vede P. Ladislav Árvai SJ
Velehradský dům
Přihlášky info@velehradinfo.cz nebo
sv. CM
na tel.: 571 110 538 do 22.3.

Dívky i ženy
(studující, pracující, svobodné, vdané)

Vždy první
pátekneděle
v měsíci

Kroměříž
Víkendové pobyty v klášteře
Klášter MilosrdDotazy a přihlášky:
ných sester sv.
petra@vincentky.cz
Vincence de Paul

Mladí svobodní
muži
od 17 do 30 let

4. - 6.4.

Brno
Klášter bratřích
Minoritů

Postní duchovní obnova pro mladé
muže

12.4.

Olomouc
Klášter bratří
Kapucínů
Kapucínská ulice

Duchovní obnova pro muže
Vede P. Kamil Obr.
(přihlásit se do pátku 6.4.) Kontakt:
587 405 293, markovic@arcibol.cz

12.4.

Uherský Brod
a okolí

Děkanátní setkání 2014
Motto: Blahoslavení chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království (Mt
5,3) Téma: Rodina

Pro všechny
od 16 let

16. - 21.4.

Olomouc
Klášter bratří
Kapucínů
www.kapucini.cz

Velikonoce prožité v tichu Kapucínského kláštera
Přihlášky: radekna@seznam.cz
do 13. dubna; cena 2000.- Kč

Ženy

Jednodenní duchovní obnova
Velehrad
26.4.
pro ženy s biblickými tanci
Stojanovo gymnáod 9.00 do
Vede P. Radim Kuchař a s. Milada
zium Zimní sál
17.00
Mertová, SNPPM Přihlášky: martiwww.sgv.cz
na.vlkova@sgv.cz do 11.4.

Muži, manželé,
otcové

Mládež

Jákob—doba postní a velikonoční 2014
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Ti, kdo se dají
vést Duchem Božím,
jsou synové Boží.
Římanům 8;14

Vyberte si
svou cestu...
Pro koho

Kdy

Kde

Co

Nemocní a trpící 27.4. - 1.5. Vranov u Brna

Duchovní obnova pro nemocné, trpící, nesoucí kříž; Vede P. Leo Zerhau

Studenti

7. - 11.5.

Studentský Velehrad 2014
www.studentskyvelehrad.cz

Mládež

Duchovní obnova zaměřená na osobVranov u Brna
10.5.
ní povolání a prohloubení duchovního
Duchovní centrum
od 9.40 do
života Tel.: 541 239 264,
sv. Františka
16.30
dc-vranov@katolik.cz
z Pauly
http://www.dc-vranov.katolik.cz

Senioři

16. - 18. 5. Sv. Hostýn

Víkend pro seniory
Přihlášky: Marie Budínová, Prostřední
437, 765 02 Otrokovice,
tel.: 608 407 141

Manželé

5.6. - 8.6.

Duchovní obnova pro manžele
Vede P. Karel Moravec

Rodiny s dětmi

Všichni

Velehrad

Vranov u Brna

13. - 15. 6. Sv. Hostýn

9. - 13.7.

Brno
Výstaviště BVV

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
(během programu pro rodiče se budou o děti starat pečovatelé)
Přihláška na www.rodinnyzivot.cz
Kontakt: zaboj@arcibol.cz

Katolická charismatická
konference Brně
Více informací a podrobný program
v dubnu na webových stánkách
www.konference.cho.cz
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Postní aktivity v naší farnosti
pro děti a rodiče
Milé děti,
každou neděli dostanete na konci mše svaté malou
kartičku.
Na této kartičce je úkol, který se pokusíte nejlépe za
Žl 50
pomoci rodičů splnit. Kromě toho najdete na kartičce obrázek, krátkou modlitbu a také květinu se 7 lístky, do které si
můžete značit, jak se vám dařilo.
Pokud budete úspěšní, tak si následující neděli kromě nové kartičky vezmete
z košíčku papírovou květinu a
přišpendlíte ji do části srdce
s názvem neděle, kdy jste již
splněný úkol dostaly.
Milé děti, přejeme vám hodně
štěstí a síly při plnění všech
úkolů. Doba postní je pro nás
velkou příležitostí, abychom
Bohu dovolili vstoupit do našeho života, do našeho srdce, a
nechali se jim proměnit.
Ať se Vám to podaří!

Postní almužna 2014
aneb dobrovolná duchovní formace pro jednotlivce i celé rodiny
Tato příležitost k vlastní duchovní formaci a také k účelné pomoci svým bližním má v tomto roce již svůj šestý ročník. Mnozí z nás již měli možnost plody
této aktivity pocítit na vlastní kůži.
I v tomto roce si můžeme vzít v kostele pokladničku, do které budeme během
doby postní vkládat obnos přibližně ve výši ceny požitku, který jsme si odřekli. A 20. dubna 2014 tuto pokladničku, na jejíž spodní části je možno napsat
jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít, odevzdat
v kostele.

Jákob—doba postní a velikonoční 2014
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pro dospělé, mládež a vůbec pro všechny

Dáš-li mu, Hospodine, požehnání, bude požehnán navěky!"
1Par 17;27

Vyprosme Boží požehnání lidem, se kterými žijeme
Konkrétním krokem lásky k bližnímu se v této postní době může stát modlitba a
oběti věnované konkrétním lidem. Každou neděli si můžeme vylosovat číslo jednoho vlčnovského domu. Po celý týden pak budou všechny naše modlitby a oběti
adresovány všem živým i zemřelým z daného domu. Losovat a modlit se pak mohou jak jednotlivci, tak celé rodiny společně.
Děkujeme všem, kdo se zapojí.

Co říká Katechizmus
katolické církve
o křtu
Křest je svátost, kterou se stává člověk dosud nepokřtěný
dítětem Božím. Odpouští dědičný hřích, uděluje milost posvěcující a vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana. Bez
křtu nemůže být nikdo spasen a nemůže přijmout ani ostatní
svátosti. Každý křesťan má předávat víru svým dětem, a tak
je správné dítě pokřtít co nejdříve a nečekat až dítě vyroste. Duchem svatým Bůh
v každém pokřtěném probouzí a udržuje víru a pomáhá na cestě do Božího království. Nechat dítě pokřtít je však jen začátek jeho budoucího křesťanského života.
mami
Doba postní je přípravou na obnovu křtu. Ten slavnostně obnovujeme při velikonoční
vigilii. Malou obnovou našeho křtu pak může být každé setkání s kropenkou v kostele či
doma.
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Síla modlitby - ne jen v Malé Škole modlitby
V každodenním životě nás potkává
hodně zkoušek, okamžiků, někdy vteřiny
rozhodují co bude dál. Nikdo nevíme, co
nás čeká…
Proto se modlíme, v modlitbě prosíme
za naše nejbližší, za to co nás čeká ve
škole, v zaměstnání, doma. A potom
najednou přijde něco, co nečekáme, za
co se nemodlíme, přijde nemoc, úraz,
hospitalizace v nemocnici, bolest, ztráta
někoho nám blízkého. A najednou nemáme sílu, jsme v cizím prostředí, v péči
lékařů, je nám najednou špatně a smutno. A v takových okamžicích je síla modlitby o to intenzivnější, o to víc prosíme,
aby nám Pán Bůh dal sílu, pomohl, povzbudil, posílil, uzdravil, aby nás nenechal samotné.
V takových situacích, kdy nemůžeme
na mši svatou, ke svátosti smíření, k přijetí eucharistie, čekáme jestli bude mše
svatá přenášena rozhlasem, nebo pokud
to jde, můžeme se podívat na televizní
přenos. Je to jiný pocit, sledovat takto
mši svatou, která je vlastně velkou a pokaždé jinou modlitbou.
V kostele se dokážeme modlit i
v tichosti, neodříkáváme naučené modlitby, modlíme a rozmlouváme v tichu
s našim Pánem a Spasitelem. Je to těžké, nedokážeme to pokaždé, někdy při
tiché adoraci, jindy třeba o Vánocích u
jesliček, nebo o Velikonocích u Ježíšova
hrobu, zvlášť intenzivně můžeme niternému osobnímu rozhovoru s Bohem naslouchat při adoraci na sklonku starého

kalendářního roku. Když si potom můžeme vytáhnout verš z Písma svatého, který můžeme potom celý rok prožívat.
A potom ten krásný pocit, když za námi
může přijít kněz a nebo my sami můžeme přijít na mši svatou - ne si sednout
k rádiu nebo k televizi, ale do kostela.
Možností je mnoho (zamyslet se nad
promluvami, více vnímat přímluvy, zintenzivnit sílu modlitby při proměňování,
osobní setkání s Pánem Ježíšem ve společenství), času je málo, proto ho nepromarněme zbytečnostmi. Tu pravou sílu
modlitby zažijeme v ten, pro nás mnohdy
nečekaný okamžik. Modleme se tak, aby
takový okamžik přicházel co nejčastěji,
ne jenom tehdy, když je to už opravdu
akutní…
Díky, Otče Ladislave, ne jenom za Malou Školu Modlitby…
Příspěvek vlčnovského farníka,
redakčně zkráceno

Jákob—doba postní a velikonoční 2014
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Biblický seriál XVII.
V tomto díle biblického seriálu se stejně jako loni nechme inspirovat knihou
Biblické inspirace Raniera Cantalemessy. Tentokrát kapitolami nazvanými Na
poušti a Opravdu zmrtvýchvstalý.
A hned Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. Žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl
Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásat tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,12–15)
Pozvání následovat Ježíše na poušť je určeno všem.
Mniši a poustevníci si zvolili poušť jakožto prostor, my si máme zvolit alespoň čas
pouště. Strávit nějaký čas na poušti znamená zajistit si kolem sebe trochu ticha a
prázdnoty, nalézt cestu ke svému srdci, skrýt se před hlukem a vnějšími podněty, abychom se spojili s nejhlubšími zdroji našeho bytí. Církev dává všem příležitost učinit
zkušenost pouště, aniž bychom museli opustit prostředí, v němž žijeme, aniž bychom
se museli uchýlit do poustevny - jde o postní dobu. Prožijeme-li ji dobře, pročistí naši
duši. Jak tedy v sobě vytvořit trochu pouště? Tradice nám dává odpověď: skrze půst.
Půst od jídla, cigaret, alkoholu, hluku, povyku a především od obrazů. Zvláště od špatných obrázků nebo fotografií, které dělají z naší fantazie žumpu a omezují tak naši
svobodu.
Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili
se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni
a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé
nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce
a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili.
Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby.
Vzal si a před nimi pojedl. (Lk 24,36–43)
Malá víra apoštolů je udivující. Je to postoj těch, kteří sice věří, ale jsou zmateni,
jako by nevěřili vlastním očím. Paradoxně bychom to mohli nazvat nevěřící vírou.
Zmrtvýchvstání není pouze veliký zázrak či argument nebo důkaz ve prospěch Kristovy pravdy. Je to cosi většího. Je to nový svět, do něhož vstupujeme díky víře, kterou
doprovází úžas a radost. Kristovo zmrtvýchvstání je „nové stvoření“. Nejde tudíž jen o
to, abychom uvěřili, že Ježíš vstal z mrtvých: jde o to, abychom poznali a zakusili moc
jeho zmrtvýchvstání.
am
Vyhodnocení biblické soutěže pro dospělé X.
Lk 2,6–7 právě tam můžeme najít onen citát z minulé biblické soutěže. Děkujeme za odpovědi a dárky předáme p. Anně Buráňové a Anně Pešlové.
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Rodina očima mladých
Na téma rodina diskutovali i mladí zástupci farností při setkání s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem na fóru mládeže v Kroměříži. Hledali
zde odpovědi na otázky, jak je dnes vnímána rodina a jak by oni sami chtěli v budoucnosti rodinu vytvářet.
Závěry, které z tohoto setkání vyšly, mohou být inspirací pro nás všechny. Věnujte proto
prosíme pozornost všem oblastem, i když se vám může zdát, že se vás netýkají. Pomohou Vám vytvořit představu, jak mladí vnímají tuto důležitou oblast života člověka a jak ji
chtějí v budoucnu sami vytvářet.

Z našeho setkání vzešly podněty, které nás obohatily a jako inspiraci
je chceme předat v první řadě vám:

NAŠIM VRSTEVNÍKŮM
∗ Nehledejme ideální protějšek, ale snažme se ideálním protějškem stát.
∗ Na svém budoucím manželství musíme
pracovat už teď. Naše nynější rodina
pro nás je v tomto směru trenažérem
lásky, sebeovládání, odpouštění, oběti
a společné modlitby.
∗ Nebojme se ve svých společenstvích,
s kněžími a s manželskými páry bavit
o tom, jak se dobře připravit a žít budoucí
manželství.
∗ Vzdělávejme se ve víře a žijme ji opravdově, aby byl Bůh i v našem budoucím
manželství na prvním místě.
∗ Prosme Boha, který nás nejlépe zná,
za své budoucí manžely či manželky
nebo jiná životní povolání.
∗ Mějme odvahu vždy zastávat křesťanské
zásady i v otázce předmanželského sexu
a čistoty vztahů.
∗ Otevřme bez obav dveře zpovědnice,
když zjistíme, že jsme něco ve vztahu
hříchem pokazili.
∗ Nebuďme v lásce naivní, nestavějme jen

na citech a prvním dojmu.

VŠEM VĚŘÍCÍM
∗ Chceme oslovit i ty, se kterými žijeme
v jedné církvi. Dobré příklady rodin mnohých z vás vidíme, děkujeme za ně!
∗ Prosíme, chraňte věrnost zuby nehty, je
pro nás důležité vědět, že i dnes jsou
trvalá manželství možná.
∗ Ukažte nám, jak může společná modlitba
rodinu stmelit.
∗ Věříme, že i vaše rodiny mohou být
s Boží pomocí svaté.

RODIČE A KNĚŽÍ
∗ Kněží, děkujeme, že tu pro nás jste. Prosíme, vysvětlujte mladým přijatelně Boží
pohled na manželství.
∗ Rodiče, děkujeme, že jste nás chtěli, a
nepřestávejte říkat svým dětem (i puberťákům), že je máte rádi.
∗ Zasvěcené osoby, děkujeme, že se za
nás modlíte, prosíme, vytrvejte.
V Kroměříži 23. 2. 2014
Delegáti IV. Arcidiecézního fóra mládeže
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Představení
prvokomunikantů
Na Hromnice nebo-li Svátek Uvedení
Páně do chrámu, přivádí rodiče prvokomunikantů své děti do kostela, kde jsou
představeny celému farnímu společenství. Letos bylo představeno 17 dětí, za
které se nyní intenzivně modlíme, aby se
dobře připravily na svaté přijímání a nechaly se jím během celého svého života
posilovat.
Viktorie
Bartošková
Karolína
Dvořáková
Radek
Elkner
Dominik
Holeček
Adéla
Hrubcová
Julie
Chaloupková
Ondřej
Indra
Roman
Knotek
Veronika
Koníčková
Ondřej
Mikulec
Šimon
Pešl
Tomáš
Petrenčák
Taťána
Pleslová
Veronika
Straňáková
Petr
Španěl
Tomáš
Tykal
Charlette
Tacker
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V tichu a naději
bude vaše síla...

Adorační den
úterý 1. dubna 2014
8.00 hodin
společné zahájení adorace
17.00 hodin
modlitba vedená společenstvím mladých
17.30 hodin
modlitba vedená pastorační radou
18.00 hodin
společné zakončení,
poté bude následovat mše svatá
Další modlitební společenství si mohou
během dne vzít jakoukoli půlhodinu
k vedení veřejné modlitby.
Domluvte se u P. Ladislava.
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Program
neděle 9. 3.
14.30 hodin
pondělí 10. 3.
po mši svaté

středa 12. 3.
po mši svaté

pátek 14. 3.
17.30 hodin

1. neděle postní
Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Ježíš, Zacheus a my
Videoprojekce 1. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 45 minut)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Ježíš, Zacheus a my
Videoprojekce 2. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 45 minut)
Křížová cesta za misie (Ministranti)

neděle 16. 3.
14.30 hodin

2. neděle postní
Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři)

středa 19. 3.
18.00 hodin

Slavnost sv. Josefa
Mše svatá ze slavnosti

pátek 21. 3.
17.30 hodin
neděle 23. 3.
14.30 hodin
po křížové cestě

úterý 25. 3.
18.00 hodin
po mši svaté

Křížová cesta za ministranty (Ministranti)
3. neděle postní
Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvokomunikantů)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov
Povídání Dany Tiché z farního týmu ve Vranově nad Dyjí
(přibližná délka setkání 45 minut)
Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá ze slavnosti
POSTNÍ SETKÁNÍ
Modlitební setkání pro všechny ženy
(přibližná délka setkání 45 minut)
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středa 26. 3.
po mši svaté

čtvrtek 27. 3.
10.00 hodin
pátek 28. 3.
17.30 hodin
neděle 30. 3.
14.30 hodin

POSTNÍ SETKÁNÍ
Modlitební setkání pro všechny muže
(přibližná délka setkání 45 minut)
Mše svatá v Charitním domě
Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát)
4. neděle postní
Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek)

úterý 1. 4.
8.00 hodin
18.00 hodin
středa 2. 4.
po mši svaté

pátek 4. 4.
18.00 hodin
sobota 5. 4.
9.00 hodin

neděle 6. 4.
14.30 hodin
pondělí 7. 4.
18.30 hodin

ADORAČNÍ DEN
Společné zahájení adoračního dne
Společné zakončení adoračního dne, poté bude následovat mše
svatá
POSTNÍ SETKÁNÍ
O modlitbě a smíření
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
Křížová cesta za rodiče (Děti)
Příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
Přijďte na začátek tohoto času. Pokud budou všichni přítomní
vyzpovídáni, kněží odejdou.
5. neděle postní
Křížová cesta za zpěváky a hudebníky (Schola a sbor)
Mše svatá
Společné udílení pomazání nemocných
pokračování programu na další straně
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Program
pokračování programu z předchozí strany
středa 9. 4.
po mši svaté

pátek 11. 4.
18.00 hodin
neděle 13. 4.
14.30 hodin

POSTNÍ SETKÁNÍ
Restituce trochu jinak
Videoprojekce přednášky Kateřiny Lachmanové
(přibližná délka setkání 45 minut)
Křížová cesta za nevěřící a hledající (Modlitební společenství)
Květná neděle
Křížová cesta za obnovu farnosti (Pastorační rada)
Květnou nedělí začíná Svatý týden. Tvoří vrchol církevního roku.

čtvrtek 17. 4.
18.30 hodin
pátek 18. 4.
18.00 hodin
18.30 hodin
sobota 19. 4.
20.30 hodin
neděle 20. 4.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení
Velký pátek
Křížová cesta za mládež (Společenství mladých)
Památka umučení Páně
Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu.
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slavnostně obnoví své křestní sliby
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá
Mše svatá
Velikonoční svátostné požehnání
Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 8. června 2014.
Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.

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

