PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ 2014
Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha, jenž hledá člověka
– nabízí mu svou lásku a s něžností ho přijímá.
(papež František)

2

Jákob—prázdninové vydání 2014

Prázdninový úvodník
Celé dějiny spásy jsou dějinami Boha,
jenž hledá člověka – nabízí mu svou lásku
a s něžností ho přijímá.
papež František

Milí bratři a sestry,
konec měsíce června a začátek července je vždy období kněžských výročí. Většina z nás v tyto dny přijala své
jáhenské či kněžské svěcení a také
měla svou primici – první veřejné slavení mše svaté. Ať už jsou to výročí
kulatá, půlkulatá či jen každoroční,
vždy je to pro kněze nejen vzpomínka
spojená s vděčností, ale i připomenutí
velikosti nezaslouženého svěřeného
daru. U této příležitost bych chtěl směrovat osobně každému z vás, kdo kněžím pomáháte (ať už fyzicky či modlitbou), velké poděkování a zvláštní Boží
požehnání. Pro každého kněze je ra-

dostí vnímat víru jemu svěřených. Stejně totiž, jak je od kněží očekáváno povzbuzování ve víře, i oni sami jsou neseni vírou svých farníků.
Přeji všem požehnané prázdninové
měsíce, ať už je budete prožívat pracovně či k odpočinku. Nezapomeňte
také na odpočinek duše. Na dovolenou
přibalte nějakou povzbudivou knížku.
Těším se pak na setkání při všech
prázdninových událostech (patrocinium
farnosti, pouť na Svatý Antonínek a 13.
farní den). Kéž bychom při všech mohli
alespoň o kousek více odhalit lásku,
kterou nám nabízí Bůh.
Váš P. Ladislav
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Mons. doc. Mag. Josef Olejník

Letos 1. července je to přesně 100 let od
narození významného kněze, pedagoga,
hudebníka a skladatele P. Josefa Olejníka.
Moc rád bych tohoto rodáka ze Slovácka
připomenul nejen pro jeho národní význam, ale i pro hezkou řadu let, kdy jsem
se s ním mohl potkávat. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
v Olomouci, po kněžském svěcení, které
přijal 5. července 1938, pak ještě studoval
na Papežském institutu posvátné hudby
v Římě. Za komunistického režimu byl
často překládán a měl potíže se získáváním státního souhlasu. V jednom takovém
období, kdy nemohl veřejně vykonávat
službu kněze, jsem u něj mohl dostávat
soukromé hodiny náboženství, na které
dodnes vzpomínám. Nejednou jsem ho
mohl také sledovat u klavíru při skládání
liturgické hudby. Na své pedagogické působení i službu kněze mohl opět navázat
v roce 1990. To jsem se s ním mohl setkávat už nejen na hodinách zpěvu na teologické fakultě, ale i v rámci seminárního
pěveckého sboru. Tím nejsilnějším zážit-

kem pak bylo, když měl pro nás bohoslovce mši svatou. P. Josef Olejník zemřel ve
svých 95 letech a je pohřben ve Strání.
Nechci zde suplovat životopisce, ale nabídnout alespoň vzpomínku na člověka,
který se stal darem. U této příležitosti chci
poděkovat všem, kdo se podle svých
schopností a možností snaží o krásu liturgické hudby v naší farnosti. Zpěv není něco okrajového, oddechového, něco navíc,
ale – jak P. Josef často říkával – jde o stejnou práci, jako je třeba kácení stromů.
Ten, kdo se opravdu snaží, ví o čem je řeč.
Přeji všem zpěvákům i hudebníkům, aby
liturgické hudba, kterou v našem kostele
rozvíjejí, byla nejen navenek co nejlepší,
ale také upřímnou oslavou Boha. Ať vám
Pán odplatí vaši námahu, snahu i nasazení.

PS:
P. Josef Olejník byl znalcem gregoriánského chorálu. I přes komponování liturgických zpěvů v národním jazyce, byl i pevným obhájcem latinského zpěvu. Za domácí úkol si tedy oprašme latinskou verzi
modlitby Páně, kterou lze nalézt
v kancionálu v rámci ordinária Missa mundi
pod číslem 509. Opět si ji někdy zazpíváme při nedělní mši svaté.
P. Ladislav
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90. výročí narození kněze Provincie bratří františkánů a rodáka z Vlčnova

P. Františka Maráška
P. František Marášek se narodil 18.
července 1924 ve Vlčnově jako první
ze 4 dětí (Marie, František, Jan) a
dostal jméno Josef. V roce 1936 byl
přijat do koleje sv. Antonína v Kroměříži. Za protektorátu dne 31. července 1942 vstoupil do noviciátu
k františkánům, který byl v Hájku u
Prahy.
V roce 1945 dokončil střední školu
v Kroměříži, pokračoval studiem teologie v Praze na Karlově univerzitě a 30.
listopadu 1947 byl vysvěcen na kněze,
hráli zde velkou roly zdravotní důvody.
Po skončení studia začal působit
v Konventu Moravská Třebová. Po zásahu proti řádům byl internován do
kláštera v Želivě, kam bylo svezeno
300 řeholníků, především představených, a asi 100 diecézních kněží a biskupů.
Už tehdy byl velmi nemocný tuberkulózou a dostal pneumothorax. Velitel
tábora mu však odmítl lékařskou pomoc, pomohl mu jeden strážný k útěku.
Pěšky došel až na Moravu, kde vysílený a nemocný zůstal na jedné opuštěné faře.
Za nějaký čas byl znovu uvězněn.
Pak následoval další útěk a byl dlouho
v anonymitě. Znovu byl vypátrán a
uvězněn ve věznici v Uherském Hra-

dišti, která patřila v té době k nejhorším, co se týče výslechů a podmínek.
Po půl roce byl propuštěn, protože nebyly nalezeny žádné důvody k odsouzení.
Od té doby pracoval v různých civilních zaměstnáních, protože mu byl
odebrán státní souhlas ke kněžské
službě. Během Pražského jara dostal
svolení k duchovní péči o řeholní sestry
a později ve farní správě. Naposled to
bylo v Loučce u Valašského Meziříčí.
Při tom však tajně a pilně pracoval na
obnovení činnosti františkánského řádu.
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Jezdil dvakrát týdně do Brna, kde
zajistil rodinný domek pro františkánský
dorost a pomáhal při jeho výchově.
Současně byl členem vedení řádu a
později se stal vikářem provincie. To
vše za stálého sledování a pod kontrolou státní bezpečnosti.
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Modlitba před křížem
bratrů františkánů

Ve svých 60 letech požádal biskupa
Vranu o propuštění ze služby diecéze,
aby se mohl plně věnovat službě komunitě. Po tajné vizitaci v roce 1987 se
stává provinciálem. Po roce 1989 nastala doba veřejného působení a tím
vyvstaly nové starosti. Usiloval o vrácení aspoň některých klášterů a jejich
uvolnění k řeholnímu životu. Jeho prvním úspěchem bylo vrácení učňovského internátu, který sloužil jako noviciát.
Cestu do Ameriky plánovanou na 23.
5. 1991, kde měl mít pro naše krajany
bohoslužby a přednášky, už neuskutečnil. Pár dnů před odletem zemřel,
zřejmě na srdeční infarkt. Svůj život
zasvěcený Bohu skončil v noci ze 17.
na 18. května 1991.
O jeho pozemském životě by se dalo
napsat mnohem více. Byl to skromný a
obětavý muž, ale hlavně kněz zapálený
vírou a schopnostmi ji předávat mladým.
Zpracovala mami

Za poskytnuté materiály děkujeme
rodině P. Maráška, zvláště paní
M. Pešlové.

Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste,
tady i ve všech tvých kostelích
na celém světě a chválíme tě,
neboť svým svatým křížem
jsi vykoupil svět.
Nejvyšší, slavný Bože,
osviť temnoty mého srdce
a dej mi, Pane, pravou víru,
pevnou naději a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil tvůj svatý
a pravý příkaz.
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Program

Dnů lidí dobré vůle 2014
Pátek 4. července 2014
Během celého dne probíhají výstavy, přednášky, turnaje, workshopy, aktivity
pro rodiny s dětmi a koncerty
19.30 Večer lidí dobré vůle
Účinkující:
Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka, Václav Neckář,
Ewa Farna, Markéta Konvičková, Elis Eliška Mrázová, Pěvecký sbor Stojanova
gymnázia Velehrad, Pěvecký sbor ze Zambie
Přímý přenos slavnostního večera ve 20.00
na ČT 2 a Českém rozhlase Dvojka.

Sobota 5. července 2014
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2014
Mše svaté v bazilice: 6.30, 7.30
8.30 Celebrují novokněží České republiky
10.30 Slavnostní poutní mše svatá
na nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner
Kazatel: Mons. Dominik kardinál Duka OP
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou
televizí a Českým rozhlasem Praha.

Léto naší fa
KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ
KONFERENCE
NA VÝSTAVIŠTI BVV V BRNĚ
9. – 13. ČERVENCE 2014

Motto konference:
„Pane, nauč nás modlit se!“ Lk 11-1
Zahraničním hostem letošní konference
bude P. René-Luc, který se narodil v roce
1966 ve velice problematické rodině
ve Francii. Obrácení prožil až v dospělosti,
kněžské svěcení přijal v roce 1994. Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval též často s P. Danielem Angem,
který byl hostem KCHK v roce 2012. P.
René-Luc v součastné době věnuje se
především kazatelské činnosti, přičemž
má zvláštním způsobem na srdci mladé
lidi.
Své dětství a mládí P. René-Luc popisuje
v knize Vychoval mě gangster - viz. str. 11.
Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Na konferenci je možné přijet i bez přihlášení a ubytování i stravování si objednat až na místě.

Více na konference.cho.cz
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rní RODINY
neděle
27. července

Oslava patrona naší
farnosti
sv. Jakuba
Hostem bude Mons. Vladimír Málek,
který bude hlavním celebrantem
hrubé mše svaté.
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13.
FARNÍ DEN
ve znamení
SCHOLISTŮ,
SBORISTŮ
a
VARHANÍKŮ
VŠECH GENERACÍ

neděle
24. srpna 2014
ve 14.30 hodin
na farní zahradě

0

Farní pouť
Oslavíme zde také
na Svatý Antonínek
40. narozeniny
našeho duchovního otce
10. srpna 2014
10.30 Vychází pěší pouť od kostela
14.00 Odjezd autobusu
15.00 Mše svatá naší farnosti

P. Ladislava.
Všichni jsou srdečně zváni!
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Biblický seriál XVII.
Nechme se opět oslovit z knihy Biblické
inspirace od Raniera Cantalamessy, a to
kapitolami Být zářícím světlem a Odpočinek na opuštěném místě.
„Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na
hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše
světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili
vašeho Otce v nebesích.“
(Mt 5,14–16)
Co znamená být světlem a svítit? Být brilantní díky vlastní inteligenci, vzdělání, bohatství či popularitě? Ne, Ježíš hovoří o jiném světle. Nejde o světlo, jež vyzařuje
z idejí a vychází z knih, jde spíše o světlo, které vyzařuje z činů a vychází ze života.
„Ať vaše světlo svítí“ znamená „ať vidí vaše dobré skutky“. Všechny „dobré skutky“
jsou světlem, a zvláštním světlem jsou ty dobré skutky, jimiž pomáháme bližním a
chudým. Základní formou solidarity je všímání si chudých. Největším hříchem proti
chudým je asi lhostejnost, to, že děláme, že je nevidíme. Ježíš se ztotožnil s chudými
a to pro křesťany znamená, že problém chudých už nemá jen sociologickou rovinu,
ale rovněž novou rovinu teologickou. Ten, který prohlásil „toto je moje tělo“, prohlásil
totéž i ve vztahu k chudým.
Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu
všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na
opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“
(Mk 6,30–31)
Ježíš zve své apoštoly, aby se odloučili od davu, od své
práce a aby s ním odešli na „opuštěné místo“. Učí je dělat
to, co dělá i on: udržovat v rovnováze činnost a kontemplaci, přecházet od kontaktu s lidmi k niternému a osvěžujícímu dialogu se sebou samým a s Bohem.
Náš životní rytmus získal takovou rychlost, že už nejsme
schopni se mu přizpůsobovat. „Spěchej pomalu“, říkávali
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staří Římané. Dnes z tohoto rčení zmizelo příslovce a zůstalo jen sloveso, kterým se
řídíme. Stáváme se jakoby ozubenými kolečky ve stroji, který bez ustání běží. Tím
pádem nemáme čas na to, abychom chápali, co nám život každý den přináší, a radovali se z toho.
Važme si tedy dnů (neděle, svátků), které nám dávají příležitost přerušit hektický
rytmus našeho života a vytvořit si harmoničtější vztah k věcem, k lidem a především
k sobě samým a k Bohu.
am

Modlitba za děti a za rodinu
Svěřujme naše nejbližší Boží ochraně.
Neváhejme prosit a důvěřovat Jeho vůli.
Byla jsem mnohokrát v situacích, kdy mi hrozilo nebezpečí nebo neštěstí, a kdy jediné, co jsem mohla dělat, bylo zoufale volat k Bohu. Modlitby rodičů mne chránily, dodávaly mi sílu a vedly mne, i když jsem nevěděla, že ochranu a sílu potřebuji. Jsem si
jistá, že bez nich bych nebyla úplná a tak šťastná a plná naděje. Modlitba se stala
důležitou součástí mého života.
(Amanda Omartianová,13 let, dcera z kniny Síla rodičovské modlitby)

Na modlitbu není nikdy pozdě! Bůh je stále na příjmu...

Naše rodina
se modlí
za rodiny
děkanátu

Prožíváme Rok rodiny, který chceme
v našem děkanátu prožít zvláště s Pannou
Marií Růžencovou. V říjnu se opět uskuteční pouť do Uherského Brodu, kam nechceme přijít s prázdnou. Jsme proto zváni
k aktivitě Naše rodina se modlí za rodiny
děkanátu.
Od května do září můžeme formou deseti
setkání za měsíc (k modlitbě či jinému společnému snažení) vytvořit jeden desátek
symbolického růžence. Všechny podrobnosti a podklady k této duchovní aktivitě
naleznete na lístku, který si můžete vyzvednout v zákristii nebo na webu této
děkanátní aktivity. Pro všechny jsou pak
v kostele k dispozici obrázky Panny Marie
Růžencové s modlitbou za rodiny.
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Kronika farnosti
Do společenství církve jsme přijali

Do Božích rukou jsme odevzdali

Josef Pešl
Vojtěch Mikuška
Sofie Marie Moštková
Jakub Kahánek
Antonie Struhaříková

Anna Starobová; 1251
Františka Mošťková; 1251
Josef Kostka; 337
Kliment Moštěk; 151
František Kovář; 6
František Pavelčík; 51
Josef Křapa; 1034
Petr Knotek; 579
Ladislav Králíček; 868
Františka Dacíková; 89
Petr Mikulec; Dolní Němčí 888
Josef Bravenec; 754
František Kučera; 458
Ludmila Limanová; 659

František Dacík
Filip František Kašpar
Pavel Heinrich
Ema Pleslová

Svátost manželství uzavřeli
Pavel Kašpařík a Monika Pavlušová

Svaté přijímaní a svátost smíření poprvé přijali
Viktorie Bartošková

Ondřej Mikulec

Karolína Dvořáková

Šimon Pešl

Radek Elkner

Tomáš Petrenčák

Dominik Holeček

Taťána Pleslová

Adéla Hrubcová

Veronika Straňáková

Julie Chaloupková

Petr Španěl

Ondřej Indra

Tomáš Tykal

Roman Knotek

Charlette Tacker

Veronika Koníčková

Foto: R. Pijáček
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Knižní tip na prázdniny
P. René-Luc:

Vychoval mě gangster
Nic nenahrávalo tomu, že se kdy
René-Luc stane knězem. Svému povolání byl ještě na hony vzdálen i onoho
podzimního večera v listopadu roku
1979, kdy byl svědkem toho, jak se
jeho nevlastní otec uprostřed ulice zastřelil; právě ho propustili z vězení.
Tento traumatický zážitek navazuje na
léta bouřlivého dětství. René-Luc, který vlastního otce vůbec nepoznal, se
rychle stává mladistvým zločincem navzdory lásce své matky, která se ze
všech sil snaží obstarat pět dětí.
Cesta z kopce se zarazí až tehdy,
když se setká s kazatelem Nickym
Cruzem, bývalým vůdcem newyorského gangu Portorikánců (srov. Wilker-

son, Dýka a kříž nebo Utíkej, malý,
utíkej). Vyslechne jeho svědectví o setkání s Kristem a zasáhne ho Boží milost, takže se rozhodne změnit svůj
život a odevzdat ho Bohu. Setkává se s
hnutím charismatické obnovy a postupně je získán pro novou evangelizaci: spolu s otcem Danielem Angem a
dalšími jede povzbudit křesťany do
válkou zmítaného Libanonu, svědčí o
své víře před tisíci mladými, zakládá
jednu z prvních katolických rockových
kapel ve Francii a stává se duchovním
synem Jana Pavla II. Roku 1994 je vysvěcen na kněze. Hledá a nalézá i svého fyzického otce.
Knížka Vychoval mě gangster je strhujícím příběhem víry a naděje, který
potvrzuje, že Boží milost umí psát
rovně i po křivolakých řádcích.

4. ročník
Určitě vás o prázdninách čeká mnoho
krásných zážitků. Napište nám ze svých
cest pohlednici na adresu farnosti a podělte se se svými radostmi. Pohlednice
budou mimo jiné slosovatelné. Na konci
prázdnin získá nejeden cestovatel milou
odměnu.
Na vaše psaní se těší váš Jákob

Římskokatolická
farnost Vlčnov
č. p. 118
Vlčnov
687 61
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Program
sobota 5. 7.
7.30 hodin

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
mše svatá ze slavnosti

neděle 27. 7.
7.30 hodin
9.30 hodin

Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti
mše svatá ze slavnosti
mše svatá ze slavnosti, hlavním celebrantem je Mons. Vladimír
Málek

neděle 10. 8.
7.30 hodin
10.30 hodin
15.00 hodin

19. neděle v mezidobí
mše svatá
Farní pouť na Svatý Antonínek
odchod pěší pouti od kostela ve Vlčnově
mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku

pátek 15. 8.
18.30 hodin

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
mše svatá ze slavnosti

neděle 24. 8.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
pátek 5. 9.
18.30 hodin
neděle 14. 9.
9.00 hodin

21. neděle v mezidobí
13. farní den na téma: scholisti, sboristi a varhaníci všech
generací
mše svatá za za živé a + scholisty, sboristy a varhaníky
mše svatá
setkání na farní zahradě
duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem
školákům a pedagogům při mši svaté pro děti
Svátek Povýšení svatého Kříže
Děkování a prosba za úrodu
slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za příznivého počasí se uskuteční pod širým nebem u kaple pod vinohrady

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

