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Namísto úvodníku
Drazí bratři a sestry,
všechny vás zdravím i na stránkách
našeho farního časopisu. Podzimním
vydáním vždy zahajujeme pastorační
rok, tedy rok, který se kryje s rokem
školním. Namísto úvodníku bych rád
předložil několik výzev a povzbuzení,
která mi nejvíce leží na srdci.
Malé závazky dětí
Se začátkem nového pastoračního
roku 2014 – 2015 začala nejen výuka
náboženství, ale rozběhly se i další
skupiny. Schola se pravidelně schází
k nácvikům nejen pro nedělní bohoslužby, ministranti mají své služby a
také schůzky – tréninky. Prosím všechny rodiče i příbuzné takto zapojených
dětí, aby vzali vážně tyto malé závazky
a podporovali v dětech důslednost a
dochvilnost. Když se toto naučí zvládat
v dětství, budou schopné plnit své
„velké“ povinnosti jednou v dospělosti.
Na druhou stranu jde i o úctu k těm,
kteří nezištně nabízejí svůj čas k práci
s dětmi.
Sčítání
V neděli 12. října proběhlo opět po
pěti letech sčítání účastníků nedělních
bohoslužeb. Podobně jako v jiných farnostech došlo k poklesu. Mohli bychom

se nyní ptát, proč tomu tak je. Zda je to
tím, kolik bratří a sester odešlo
v posledních pěti letech na věčnost,
nebo tím, kolik dětí se zapojuje po prvním svaté přijímání do života farnosti
nebo naopak nezapojuje atp. Není nic
jednoduššího, než hledat viníky, na
které svalím svůj díl viny. Ale my víme,
že každý z nás může bezpečně změnit
jen sám sebe. Proto nehořekujme, nevyčítejme, ale nabídněme své ruce i
nohy do služby Bohu. Udělejme sami
ze sebe člověka, který svými názory,
slovy, prostě vším k Bohu přitahuje
druhé. Každý buďme tvůrcem společenství, do kterého se budou druzí těšit. Nedívejme se jen na současnost,
ale žijme pro budoucnost. Co nyní zasejeme, bude jednou příští generace
sklízet. Všem, kteří se o to snaží, touto
cestou velmi děkuji.
Živá farnost
Jsem vděčný všem, kdo berete farnost za svou. Aby měla farnost svou
budoucnost, aby se o její „někdejší slávě“ nedočítalo jen v kronikách, je třeba,
aby žila. Ne jen navenek, vnější sláva
pomine, zůstává to, co budujeme ve
svých srdcích.
Živá farnost má „živé“ farníky. Každý,
kdo pokládá farnost za svou, si všímá,
co je kde potřeba. Nepovažuje se jen
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za diváka, kterému jiní (farář, pastorační rada...) připravili nějaké
„představení“, ale sám se zapojí – nabídne pomoc (jak v oblasti hmotné, tak
pastorační). Když otec arcibiskup roku
2005 vyhlásil Rok farnosti, vyjádřil přání, aby každý farník věnoval jednu hodinu týdně (týden má 168 hodin) farnosti. Každý v té oblasti, která je mu
blízká, které rozumí. Je to samozřejmě
ideál, ale představme si, jak by naše
farnost vzkvétala, kdyby každý přispěl
svým řemeslem, svými schopnostmi,
tím, čím je obdarován. V opačném případě se musí na vše zavolat firma, vše
zaplatit. Je pravda, že v mnoha záležitostech to ani nejde jinak, ale mnohé
drobnější (zednické, natěračské a jiné)
práce lze zvládnout svépomocí.
Zde musím také poděkovat všem,
kteří přispívají na provoz a společné
aktivity. Na těchto darech ode všech
pokřtěných (ale i jiných dárců a sponzorů) závisí, zda bude farnost fungovat
ve stávajícím rozsahu. Není lehké se
připojit k tzv. biblickému desátku (tedy
k daru, který je odpovídající mým příjmům), přesto je každý dar velmi důležitý. Proto je i sbírka, jako projev solidarity i přináležitosti k farnosti, součástí
nedělní a slavnostní liturgie. Díky tedy
všem, kdo vlastní prací i štědrostí činíte
svou farnost funkční a krásnou.
Modlitba
Prožíváme měsíc říjen. Postupně již
nebude tolik starostí s obděláváním
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půdy, zaměřme se tedy na obdělávání
duše. Zapojme se do společné modlitby růžence přede mší svatou. Celkově
se zamýšlejme, zda právě já dobře využívám možnosti být na mši svaté i ve
všední den, ve středu na adoraci.
V měsíci listopadu mysleme na nevyčíslitelné dary, které svou modlitbou
můžeme přinést duším v očistci. S tím
je spojena i svátost smíření.
K pravidelné zpovědi veďme i děti,
zvláště mohou využít každý druhý pátek v měsíci (ale i kdykoli jindy). Jen do
náboženství chodí téměř třicet dětí,
které už mohou přijímat tuto svátost (4.
– 9. třída). A mnoho dalších, kteří už
(bohužel) náboženství nenavštěvují.
Pokud sami nechtějí, my je denně při
mši svaté (duchovně) přinášejme na
oltář.
Prosím také všechny dospělé o dobrý
příklad. Učme další generaci ctít Boží
jméno. Aktivně se snažme doma, před
kostelem i v práci nepoužívat Boží jména jako průpovídku či přímo nadávku.
Při slyšení tohoto nešvaru u jiných pak
Boha v duchu odprošujme. A když se
děti po mši svaté v kostele rozpovídají,
my to nedělejme. Naopak jim v klidu
domova vysvětlujme význam domu
Božího.
Děkuji za přečtení těchto řádků a přeji
krásné podzimní dny. Modleme se za
sebe navzájem.
Váš P. Ladislav
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Svátosti: Křest
Rád bych vám v rámci našeho časopisu prakticky představil jednotlivé svátosti
z pohledu na jejich podstatu, z pohledu církevního práva a nakonec z pohledu
praxe v naší farnosti. Tentokrát tedy svátost první – křest.

Co je to křest?
Křest je vstupní branou a základem
celého křesťanského života. Tato brána
nám zároveň otevírá přístup k ostatním
svátostem. Křesťané jsou společenstvím lidí, kteří uvěřili a poznali, že je
Bůh, a to Bůh velice blízký. Sám nám
dal možnost, abychom se mu mohli
přiblížit. Stal se člověkem, který svou
smrtí a svým Zmrtvýchvstáním vzal na
sebe to, co nás od něj odděluje. Křtem
tedy přijímáme jeho dar záchrany, jsme
osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni
jako Boží děti. Jsme přivtěleni k církvi,
jsme zapojeni do jejího poslání.
Pokřtěn může být každý člověk, který
uvěřil v Boha a přijal křesťanskou víru.
Je možný také křest malých dětí,
ovšem pouze za splnění určitých předpokladů.

Co říká církevní právo o křtu a
o kmotrech
Kán. 851 - Udělení křtu je třeba náležitě připravit, a proto:
2° rodiče dítěte, které má být pokřtěno, a ti, kdo hodlají být kmotry, se řádně poučí o významu této svátosti a o
povinnostech s ní souvisejících; farář

sám nebo prostřednictvím jiných se
stará, aby rodiče byli náležitě připraveni pastoračním poučením i společnými
modlitbami; k tomu shromáždí více rodin a dle možnosti je navštíví.
Kán. 855 - Rodiče, kmotři a farář dbají, aby se nedávalo jméno, které je cizí
křesťanskému smýšlení.
Kán. 868 - § 1. Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:
1° souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich nebo těch, kdo jsou zákonně na jejich místě;
2° opodstatněná naděje, že dítě bude
vychováno v katolickém náboženství;
jestliže tato zcela chybí, odloží se křest
podle předpisů partikulárního práva a
důvod se oznámí rodičům.
Kán. 872 - Pokud je to možno, má
mít kandidát křtu kmotra. Ten má pomáhat dospělému křtěnci v uvedení do
křesťanského života. Dítě, které má být
pokřtěno, nese ke křtu spolu s rodiči
kmotr, který se bude snažit o to, aby
pokřtěný vedl křesťanský život odpovídající přijaté svátosti a plnil si věrně
s přijetím křtu spojené povinnosti.
Kán. 873 - Za kmotra je třeba vybrat
buď jednoho muže nebo jednu ženu
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nebo také dvojici - muže a ženu.
Kán. 874 - § 1: Za kmotra může být
připuštěn ten, kdo:
1. je označen křtěncem nebo jeho
rodiči či zástupci rodičů, nebo když tito
nejsou, je označen farářem nebo udělovatelem křtu; splňuje požadavky stanovené pro kmotra a má úmysl tento
úkol zastávat,
2. dovršil-li 16 let věku, jestliže nestanovil diecézní biskup jinou věkovou
hranici či farář nebo udělovatel křtu
jsou mínění, že se ze spravedlivé příčiny má učinit výjimka,
3. je katolíkem, biřmovaným, přijal již
Nejsvětější eucharistii a také vede život
v souladu s vírou a službou, kterou
přijímá,
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4. není postižen žádným uloženým
nebo vyhlášeným kanonickým trestem,
5. není otcem ani matkou křtěného.

Svátost křtu v naší farnosti
Křest malých dětí se udílí po dohodě
s farářem vždy třetí neděli v měsíci při
mši svaté ve farním kostele. Křtu dítěte
vždy předchází přiměřená příprava. Je
vhodné přijít křest domluvit co nejdříve
po narození nebo již před jeho narozením. Pokud toužíte po křtu svého
dítěte (i když máte jakékoli nejasnosti či pochybnosti) nebojte se přijít domluvit.
Pro křest školních dětí je třeba i souhlasu samotného dítěte, které je náležitě do přípravy zapojeno.
Pro křest dospělého (resp. od čtrnác-
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ti let) je třeba osobního svobodného rozhodnutí. Předpokládá alespoň roční přípravu (tzv. katechumenát), která je nejen časem ke vzdělávání, ale také duchovním procesem. Samotný křest dospělého se podle starobylého obyčeje uděluje o
velikonoční vigilii.
P. Ladislav

Přidávám několik myšlenek z katecheze o křtu od papeže Františka
Spolu s eucharistií a biřmováním představuje
křest takzvanou „křesťanskou iniciaci“, jež je
jediným velkým svátostným celkem, který nás
připodobňuje Pánu a činí z nás živé znamení
Jeho přítomnosti a Jeho lásky. Může nás napadnout otázka: je křest opravdu nezbytný
k tomu, abychom mohli křesťansky žít a následovat Ježíše? Není to vlastně jen pouhý
rituál, formální církevní akt, kterým se chlapečkovi či holčičce dává jméno? ... Nejde o
formalitu! Je to úkon, který se hluboce dotýká
naší existence. Pokřtěné nebo nepokřtěné
dítě není jedno a totéž. Není totéž, je-li někdo pokřtěný a někdo nepokřtěný.
Křtem jsme byli vnořeni do nevyčerpatelného zdroje života, kterým je Ježíšova
smrt, největší skutek lásky celých dějin. A díky této lásce můžeme žít novým životem, nebýt vydáni napospas zlu, hříchu a smrti, nýbrž žít ve společenství s Bohem
a s bratřími.
Je důležité znát den, ve kterém jsme byli ponořeni do onoho proudu Ježíšovy
spásy. A dovolím si dát vám jednu radu. A spíše než radu, tak takový úkol na
dnešek. Zjistěte si dnes doma datum svého křtu, abyste věděli, na kdy tento tak
krásný den připadl. Znát datum svého křtu, znamená znát šťastné datum. Jeho
neznalostí riskujeme ztrátu paměti toho, co pro nás učinil Pán, paměti daru, kterého se nám dostalo.
Nikdo nemůže sám sebe pokřtít! Nikdo. Můžeme o to požádat, toužit po tom, ale
vždycky máme zapotřebí někoho, kdo nám udělí tuto svátost ve jménu Páně.
Křest je totiž darem, jehož se dostává v kontextu péče a bratrského sdílení. V dějinách vždycky jeden křtí druhého, ten dalšího a ten zase dalšího… je to řetězec.
Řetězec milosti. Nemohu pokřtít sám sebe. O křest musím požádat druhého. Je to
úkon bratrství, spříznění s církví.
Z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz.
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Biblický seriál XIX.
Křest a Veliká výsada jsou názvy kapitol z knihy Biblické inspirace od Raniera
Cantalamessy pro tento díl biblického seriálu.

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem.
Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím
vodou. Přichází však mocnější než já;
jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Když se všechen lid dával pokřtít a
když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se,
otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil
na něj v tělesné podobě jako holubice
a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“
(Lk 3,15–16.21–22)
Musíme si přestat myslet, že křest je
jenom pro děti. Křest vyjadřuje naplno
svůj význam právě tehdy, když se pro
něj člověk sám rozhodne tím, že si svobodně a vědomě zvolí Krista a církev.
To však rozhodně neznamená, že bychom směli zpochybňovat platnost křtu
dětí a dar, jakým je být pokřtěn ještě
coby dítě.

Jeden z učitelů Zákona přistoupil
k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ´Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou.´ Druhé je toto: ´Miluj
svého bližního jako sám sebe.´ Žádné
jiné přikázání není větší než tato.“
(Mk 12,28–31)
Milovat Boha je spíš než přikázání
výsada, možnost. Pokud si to uvědomíme, od onoho okamžiku nepřestaneme
děkovat Bohu za to, že nám přikazuje
milovat ho, a nebudeme chtít nic jiného
než tuto lásku rozvíjet. Tato láska je
jedinou láskou, která nás nikdy nezklame, je to láska, která je schopná zcela
uspokojit nekonečnou potřebu lásky,
jež tkví v lidském srdci. Ze zkušenosti
vím, že nejběžnější příčinou utrpení
není nemoc, ale nedostatek lásky,
zvláště pokud tímto nedostatkem trpíme v manželství, které by naopak mělo
lásku chránit.
Naučme se milovat Boha - a s ním i
bližního, abychom tak konečně nalezli
místo, jež je zdrojem štěstí.
am

Milé děti, je tu možnost - pro vás menší i starší - získat hezký dárek a také zjistit, jak dobře znáte život Pána
Ježíše. Vyplňte - sami nebo poproste o pomoc své rodiče či prarodiče - tento pracovní list, kde je potřeba
správně přiřadit tajemství růžence, a do konce listopadu ho odevzdejte na dětské mši svaté nebo v zákristii.
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Kde jsou dva…

Společenství
tam já jsem mezi nimi

Naše farnost se snaží být neustále živým organismem církve.
K tomu, aby se jí to vedlo je zapotřebí tvořit živá společenství.
Společenství, z latinského communio – vzájemné přijímání – je teologický pojem,
který označuje vzájemný vztah křesťanů či církví s Bohem a ostatními křesťany či
církvemi. Jedná se o označení pro neformální skupinu lidí, která se schází za účelem sdílení života – sdílení víry, modlitby, starostí i radostí všedního dne.
Podle sv. Jana Pavla II. křesťanské společenství vyrůstá ze tří základních pilířů.
Rodí se z Božího slova, z něhož čerpá
sílu, upevňuje se díky eucharistii a je ∗ Společenství mládeže
uskutečňováno prostřednictvím přikázá- Schází se každý pátek po mši svaté
ní lásky, která pomáhá nacházet sama ve farní budově
sebe. „Každý z vás má nějakým způso- ∗ Společenství mladších (terciáři)
bem přispívat k bohatství těchto spole- Schází se v úterý v 19:30 hodin
čenství, a to především tím, čím sám v kapli Božího milosrdenství ve farní
budově
je.“
∗ Společenství starších
Malá společenství uvnitř farností mohou Schází se v úterý v 18:00 hodin
vznikat různě. Někdy společenství zalo- v kapli Božího milosrdenství ve farní
ží člověk, který má schopnost shromaž- budově
ďovat lidi, jindy společenství vznikne ze ∗ Modlitby matek
společné poutě, cesty, vycházky či kur- Schází se ve čtvrtek v 19:00 hodin
zu. Někdy se záměrně ve společenství v kapli Božího milosrdenství ve farní
sdruží lidé, kteří mají ve farnosti nějaký budově
společný úkol, jindy společenství vzniká ∗ Fatimský apoštolát
jako pokračování již existující skupiny, Krom mimořádných setkání se schákterá se připravovala na přijetí některé zí pravidelně o prvních sobotách
ze svátostí. Ať tak či tak, každé spole- v měsíci ve farní učebně
čenství by mělo mít určitou náplň života, ∗ Společenství živého růžence
na které by mělo všem jeho členům zá- Hodina setkání jednotlivých společenství se mění
ležet. Pro to, aby mohlo společenství s posunem zimního času
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dobře fungovat je nutné, aby se jeho členové navzájem přijali, neboť jen stěží lze
vytvářet společenství mezi lidmi, kde existuje určité napětí.

Společenství mládeže
„Mluvíme-li o budoucnosti, nesmíme
zapomínat na mládež, která v mnohých
zemích tvoří víc než polovinu obyvatel.
Jak získá Kristovo poselství nekřesťanskou mládež, která tvoří budoucnost
celých kontinentů? Tradiční prostředky
pastorace zcela očividně již nestačí. Je
třeba zakládat spolky a instituce, skupiny a domy pro mládež, kulturní a sociální iniciativy pro mládež. To je pole
činnosti, na kterém se moderní církevní
hnutí může rozvíjet v celé šíři.“ Takto
popsal sv. Jan Pavel II. ve své encyklice potřebu věnovat v církvi pozornost
mladým.
V roce 1985 jim pak v apoštolském
listě píše: „Toto je přání, s kterým se
obracím na vás mladé… Vy jste nositeli
naděje, neboť patříte budoucnosti a
budoucnost patří vám. Vždyť naděje je
vždy spjatá s budoucností, je očekává-

ním „budoucího dobra“. Tato naděje,
jako křesťanská a lidská ctnost, je zároveň očekáváním dobra, které člověk
vytváří, když využívá dary, kterými ho
obdarovala Prozřetelnost. V tomto
smyslu budoucnost patří vám mladým,
tak, jako jednou patřila generaci dospělých a spolu s nimi se stala přítomností.
Za tuto přítomnost ve všech jejích formách jsou zodpovědní především dospělí. Vám patří zodpovědnost za to,
co se jednou spolu s vámi stane přítomností, a co je nyní ještě budoucností.“ Nejenže tedy zdůrazňuje potřebu
vést mladé k Bohu, ale také fakt, že
právě mladí vychovávaní ve víře a
modlitbě by měli stále více apoštolsky
působit mezi sobě rovnými. Ve víře
růst, blíže ji poznávat, ale také ji předávat mohou mladým pomoci právě modlitební společenství.

Společenství mládeže ve Vlčnově
Jedno takové společenství se mezi jinými nachází také ve Vlčnově.
Nyní je v něm asi 12 aktivních členů, ale při mnohých příležitostech
se jejich počet rozrůstá. S trochou úsměvu můžeme říci, že počátky
tohoto společenství spadají do začátku 21. století. Abychom ale byli poněkud
přesnější, obroda již fungujícího společenství začala kolem roku 2004, kdy se skupinka mladých z farnosti rozhodla toto modlitební společenství oživit.
„Oslovovali se případní zájemci a jednou v pátek po mši se zeptali i mě, zdali nechci do modlitebního spolča chodit. Netušila jsem sice přesně, co si pod tím před-
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stavit, ale bylo mi jasné, že nic špatného to nebude“.
Program společenství má opravdu široký záběr a během let se na něm mnohé
změnilo. „Setkání se mění stále, i během roku. Náplň se střídá podle zájmu
a aktuálního tématu. Snažíme se ale, aby základem byla modlitba.“ A právě společná modlitba je jednou z nejdůležitějších a nejkrásnějších částí každého setkání.
Spolčáci se scházejí
vždy jednou týdně,
v pátek večer po mši
svaté.
Než se všechno po
mši „utiší“ většinou se
sesednou ve farní
šatně a sdělují si zážitky z prožitého týdne. V momentě, kdy se přidá i otec Ladislav, stává se místem společného setkání
kaple, kde proběhne modlitba, nebo se ve třídě rozjímá nad písmem svatým.
„Střídáme různé formy modliteb
– adoraci, modlitbu růžence,
modlitbu díků, chval a proseb,
denní modlitbu církve, modlitbu
vlastními slovy či zpěvem. Ne
vždy je však jednoduché se jít
modlit, zvláště, když je
v kapličce zima a u radiátoru
v šatně se tak dobře povídá…
Kromě toho ale také občas
koukneme na dobrý film, pustíme si koncert nebo na něj přímo zajedeme, zahrajeme si hru
nebo vyrazíme na společný
víkend.
“Celé setkání je tak protkáno
nejen přítomností samotného
Pána, neboť kde jsou dva ne-

Modlitba mládeže
Ježíši,
s láskou se na nás díváš
a nabízíš nám dar Ducha Svatého.
Prosíme tě,
pomoz nám přijímat zodpovědnost
za krásný dar mládí,
abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.
Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života
a zříkat se falešných nadějí,
abychom se uměli rozhodnout pro život
podle tvé vůle.
Dej nám schopnost
ukazovat praktickými skutky lásky
na plnost života víry,
která nezapomíná na potřebné
a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.
Ať jsme v tvé církvi znamením naděje
a najdeme bohatství věčného života.
Amen.

Jákob—podzimní vydání 2014
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bo tři shromáždění ve jménu mém,
tam já jsem mezi nimi, ale také přátelstvím, radostí a hlavně zábavou.
Navzájem jsme si nejen oporou, ale
také rozptýlením a rádci.
Snažíme se pomáhat ve správném
fungování farní rodiny, pomáháme
s programy na farní akce, připravujeme aktivity pro děti a pravidelně se
scházíme nejen při skládání farního časopisu, ale také na Vánoce, Silvestra, Nový
rok a na narozeninách každého člena.

Pokud bys měl zájem patřit mezi nás, zkusit nějakou společnou akci,
pomoci rozvíjet živé společenství ve farnosti, prostě se nejen v pátek
večer pobavit, rádi tě mezi sebe přivítáme - každý pátek po mši svaté
před kostelem.
Děkuji všem, kteří mi ke článku poskytli informace.

pb

(Zdroje: Evangelii Nuntiandi; Parati Semper; Redemptoris Missio; Malá společenství (P. A. Opatrný))

Bonus:
„Veselý příběh z natáčení“
Kdysi jsme měli nutkání sportovat.
Začali jsme proto hrát na farním
hřišti volejbal. Když nás ale znalí
v této oblasti viděli hrát, tak se jim
to moc nelíbilo. Přejmenovali jsme
proto volejbal na valiból. Pravidelně jsme chodili trénovat a mnohdy
jsme hráli až do tmy. Když jsme se už cítili jako mistři a vytvořili jsme si i vlastní
týmová trička, rozhodli jsme se, že své síly poměříme s pastorační radou. Měli
jsme sice výčitky, protože členové pastorační rady neměli tolik času na přípravu
jako my, ale věřili jsme, že svou případnou porážku i tak pokorně přijmou. Až do
zahájení utkání vše vycházelo podle plánu. Někdejší složení pastorační rady nás
však zaskočilo. Nejenže bleskově pochopili pravidla valibólu, dokonce je dokázali
využívat ještě lépe než my. Z hřiště odcházeli se zdviženou hlavou a úsměvem.
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Farní poutní zájezd do Itálie
Ve dnech 21. 9. až 26. 9. jsme společně s poutníky z Krásenska navštívili města Florencii, Luccu, Pisu, San Gimignano, Sienu a Assisi.
Po nočním přejezdu jsme přijeli do
Florencie, nazývané kolébkou renesance, a prohlídku města začali
z Michelangelovy vyhlídky. Odtud
přes most zlatníků jsme pokračovali
do historického centra a začali prohlídkou chrámu Panny Marie Květné, včetně výstupu do jeho kopule.
Následovala prohlídka vedle stojícího Baptistéria, náměstí Signorie se
sochou Davida před renesanční radnicí, kostel sv. Kříže a kostel sv. Vavřince.
Další den jsme přijeli do města Lucca a měli tam možnost prohlédnout katedrálu
sv. Martina, kostel sv. Michaela, sv. Frediána a rodný dům hudebního skladatele
G. Pucciniho. Pak jsme přejeli do Pisy, prohlédli tamější dóm, křtitelnici, šikmou
věž a hřbitov. Den někteří zakončili koupáním a jiní jen brouzdáním v moři.
Po dvou noclezích s ochutnáním dobrot italské kuchyně v lázeňském městečku
Montecatini Terme naše putování směřovalo do rázovitého horského městečka
San Gimignano, jehož zvláštností jsou četné šikmé věže, a dále do krásného
města Sieny (viz foto) k prohlídce dómu Santa Maria Assunta, velkého náměstí
s kampanilou, Sanktuáriem sv. Kateřiny a dalšími památkami.
Z místa našeho třetího nočního odpočinku nebylo daleko do Assisi, kde se po
ránu z mlhy před námi vynořila dvoupodlažní bazilika sv. Františka. Byli jsme
u hrobů sv. Františka i sv. Kláry. Po procházce městem Assisi a večer po krátké
vydatné přeháňce následovala cesta k návratu domů.
Díky P. Ladislavovi a P. Janovi jsme během pouti mohli slavit na čtyřech místech bohoslužby. Velkým pomocníkem u oltáře jim byl náš průvodce a majitel cestovní kanceláře pan Miklas a v Assisi se k nim připojili ministranti Viktor a Jirka.
Panu Miklasovi patří naše velké poděkování za vzorné průvodcování s velmi
obsáhlým výkladem o místech, která jsme měli možnost vidět.
H. Tvrdoňová

Jákob—podzimní vydání 2014
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Program
neděle 19. 10.
14.30 hodin
neděle 26. 10.
sobota 1. 11.
7.30 hodin

29. neděle v mezidobí
Misijní neděle
V Římě bude blahořečen papež Pavel VI.
Koncert scholy z Metylovic
30. neděle v mezidobí
Přechod na zimní čas
Slavnost Všech svatých
doporučený zasvěcený svátek
Mše svatá ze slavnosti

neděle 2. 11.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svatá
Mše svatá
Dušičková pobožnost

čtvrtek 6. 11.
10.00 hodin

Mše svatá v Charitním domě

neděle 23. 11.
7.30 hodin
9.30 hodin

Slavnost Ježíše Krista Krále
Mše svatá
Mše svatá

neděle 30. 11.
7.30 hodin
9.30 hodin

1. neděle adventní
Mše svatá
Mše svatá
Nový liturgický rok (cyklus B), začíná Rok zasvěceného života

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

Rád bych na tomto místě ještě jednou
poděkoval, že jsem spolu s vámi mohl
oslavit své kulatiny. Díky za všechna
přání, za duchovní, hmotné, hudební i
sladké dary. Moc si toho vážím.
P. Ladislav
Foto na titulní straně a straně 15: Rostislav Pijáček
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Prázdninová pohlednice
O letošních velkých prázdninách bylo na vlčnovskou
faru doručeno celkem 18 pohlednic.
Zaslali je farníci, kteří se tak zapojili nejen do naší
soutěže, ale hlavně velmi potěšili našeho pana faráře
otce Ladislava.
Pozdravy přišly z různých koutů naší vlasti - Město
Hartmanice, Velké Karlovice, Luhačovice, Velehrad, Kroměříž, Vyškov, Jeseníky, Sněžka, Jizerské hory, Olomouc, Lázně Bohdaneč, Zvíkov, Litomyšl i ze zahraničí Španělsko (Marbella), Maďarsko (Sárvár) a Slovensko
(Živčákova).
Děkujeme za všechny pohlednice a pozdravy a už teď
se těšíme na další prázdniny!
Všichni níže zmínění pisatelé jsou odměněni malým
dárkem, který na ně čeká v zákristii.
Lukášek a Zdeněk Kašpaříkovi; Alžbětka, Jeníček, Klárka
a ostatní Ondrůškovi; Anna, Zdeněk, Roman, Jana a Jozífek Pešlovi; Hanka a Fanynka Mošťkovy; Bartoňovi;
Adélka Bartoňová; Eliška a František Zpěvákovi; Marie
Šmídová; Lidy a Vítek; Viktor a Eliška Č.; Klárka Adámková; Marie a Josef Knotkovi

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: www.vydavatelstvibrazda.cz

