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Amen
Drazí farníci,
všechny vás zdravím na stránkách
našeho časopisu Jákob pro čas doby
postní a velikonoční. Když podávám
svaté přijímání, stane se občas, že někdo neodpoví na výzvu kněze a prostě
jen otevře ústa. Pak ale vyvstává otázka,
zda vůbec rozumíme tomu, co s takovou
samozřejmostí odpovídáme. Na výzvu
kněze „Tělo Kristovo“ odpovídá přijímající ono historické „Amen“. Nejde jen
o důkaz naší vnímavosti, ale o vždy nové odhodlání Krista přijmout a vyznání
své víry. Slovo „Amen“ pochází
z hebrejštiny a znamená souhlas či touhu „kéž se tak stane“. Jde tedy o mé
veřejné vyznání, že věřím v Ježíšovu
přítomnost v eucharistii a toužím se stát
jeho nositelem. Vzpomínám, když jsem
jako malý ministrant držel patenu při
podávání svatého přijímání, na jednoho
muže, který už jen tím, jak vyslovil své
„Amen“, vyznával svou víru. A tak bych
rád tentokrát poukázal na všechny naše
odpovědi při liturgii. Kolikrát odpovíme
jen automaticky, ledabyle či vůbec. Při
žalmovém verši, který má být naší odpovědí na Boží slovo prvního čtení, se zapojí jen každý třetí v kostele. Někteří
vůbec spoléhají, že za ně odpovídá někdo jiný. Na jednu stranu jde o velké
nedorozumění, protože každý jsme přece účastníkem liturgie, každý je
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v kostele sám za sebe. Na stranu druhou můžeme i tímto svým postojem být
příkladem své víry nejen pro děti. Ty
bychom naopak měli doma aktivně učit,
jak při které příležitosti odpovídat a co
má odpověď znamená.
Období, do kterého vstupujeme je dále
velmi významné v tom, že se podávají
přihlášky na přípravu k biřmování, jehož
udílení je naplánováno na rok 2016.
Zvěme tedy k této přípravě všechny,
kteří tuto svátost ještě nepřijali (bez rozdílu věku, nejnižší věk je pak prozatím
stanoven na dovršený 17. rok v roce
přijímání svátosti). Sami žijme plody
svátosti biřmování na sobě, aby po ní
jiní zatoužili. Přidat můžeme i nejeden
postní sebezápor za ty, kteří se pro přípravu mají rozhodnout.
Jak již jistě víte, je tento rok rokem
Národního eucharistického kongresu.
Minule jsem vyzýval k uvědomění hodnoty každé mše svaté, k účasti na ni
nejen v neděli, když musíme, ale i podle
možností ve všední den. Nyní mysleme
o to více na setkání s Ježíšem
v eucharistii – v přijetí, v modlitbě po
sv. přijímání, v intimním rozhovoru před
svatostánkem. Z kostela odcházejme
jako nositelé Krista – to zavazuje. A nakonec společně prosme (a usilujme o to
i svým příkladem), aby přibývalo těch, co
budou v tichu kostela prožívat častější
chvíle v přítomnosti Pána Ježíše.
Všem přeji radost z Ježíšovy blízkosti,
vždyť právě tu máme díky velikonočním
událostem.
Váš P. Ladislav
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Svátosti: Svátost smíření
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 se zaměřme na svátost smíření.

Co je to svátost smíření?
O velikonocích večer se Pán Ježíš
ukázal svým apoštolům a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou“ (Jan 20,22-23).
Odpuštění hříchů, spáchaných po křtu, se uděluje
prostřednictvím příslušné
svátosti, nazývané svátost
obrácení, zpovědi, pokání
nebo smíření.
„Veškerá hodnota pokání
spočívá v tom, že nás znovu vrací do stavu Boží milosti a poutá nás k Bohu
v důvěrném a velkém přátelství.“ Cílem a účinkem
této svátosti je
tedy smíření
s Bohem. Ti,
kteří přijímají
svátost pokání
se zkroušeným
Do 3. neděle postní (8. března 2015), prosím, nahlaste v zákristii nemocné
k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy, při které bude udělena i svátost
pomazání nemocných, bude ještě upřesněn.
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srdcem a zbožně, „dosáhnou pokoje
a klidného svědomí spolu s velmi hlubokou útěchou ducha“. Svátost smíření
s Bohem totiž působí ryzí „duchovní
vzkříšení“, vrací důstojnost a životní
dobra Božích dětí, z nichž nejcennějším je přátelství s Bohem.
Tato svátost nás smiřuje s církví.
Hřích zkalí a naruší bratrské společenství. Svátost pokání je spraví a obnoví.
V tomto smyslu neuzdravuje pouze
toho, který je navrácen do církevního
společenství, nýbrž má také oživující
účinek na život církve, která trpěla pro
hřích jednoho ze svých členů. Hříšník,
který byl znovu uveden do společenství
svatých nebo v něm utvrzen, je upevňován výměnou duchovních dober mezi živými údy Kristova Těla, ať jsou ještě na své pozemské pouti nebo již
v nebeské vlasti.
Viz Katechismus katolické církve
Svátost smíření tedy obnovuje krásu
milosti, kterou jsme přijali ve křtu. Je
dobré a praktické si také připomenout,
že dle svého věku či stavu můžeme
využívat tzv. zpovědní zrcadla, která
nám pomohou formovat svědomí či
odhalit, co si neuvědomujeme. Někdy
se zpovídáme ze setrvačnosti, nezpytujeme svědomí, nerosteme ve víře,
a tak můžeme něco mnohem závažnějšího přehlédnout. Nejhorší je iluze, že
nemám žádné hříchy, přitom přehlížím
závist, hněv na druhé, posuzování
a o d s u zo v á n í d ru h ýc h , ž iv o t
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v neustálém připomínání si starých
křivd, sebelítost, pomluvy, šíření rozbrojů ve vlastní rodině, lenost zapojit se
do života farnosti či laxnost při zdokonalování se ve víře.
Při každé mši svaté si připomínáme,
že vzbuzením lítosti a svatým přijímáním jsou nám také hříchy odpuštěny.
Nutno ale připomenout, že nejde o náhradu svátosti smíření, ale o očištění
aktuálního „nánosu“ lehkých hříchů.
Také je třeba říci, že i ti, kdo pro nezdar v prvním manželství žijí
v manželství civilním a nemohou tedy
přistupovat ke svátostem, mají zvláštní
příležitost čerpat milosti skrze adoraci
a duchovní sv. přijímání.

Svátost smíření v naší farnosti
Svátost smíření je možné přijmout
před každou večerní mší svatou
v kostele. Ve farnosti jsou také mimořádné dny vyhrazené k přijetí této svátosti. Svátost je možné přijmout i mimo
vyhrazený čas po domluvě s knězem.
Těm, kteří již nemohou přijít do kostela,
je nabízena svátost smíření při pravidelných návštěvách kněze.
P. Ladislav
Veškeré informace ke svátosti
smíření spolu
s celou katechezí
papeže Františka
naleznete pod
tímto odkazem.
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Přidávám několik myšlenek z katecheze o svátosti smíření od papeže
Františka
Svátost smíření je svátost uzdravení.
Jdu-li se vyzpovídat, je to proto, abych
byl uzdraven a byla uzdravena moje
duše, moje srdce a to nedobré, co jsem
učinil. Odpuštění není plodem našich
námah, nýbrž je darem, je darem Ducha
svatého, který nás ponořuje do lázně
milosrdenství a milosti, jež nepřetržitě
proudí z probodnutého srdce Krista,
který byl ukřižován a vstal z mrtvých.
Slavení této svátosti během času přešlo
od veřejné formy, protože zpočátku se
konalo veřejně, k osobní formě, důvěrné
formě zpovědi. Tím však netřeba ztrácet
ze zřetele církevní rozměr. Proto tedy nestačí žádat o odpuštění Pána ve vlastní
mysli a vlastním srdci, ale je nezbytné pokorně a s důvěrou vyznat vlastní hříchy
služebníkovi církve.
Ano, můžeš říci Bohu „odpusť mi“ a přiznat svoje hříchy, ale naše hříchy jsou
také proti bratřím, proti církvi. Proto je nezbytné žádat o odpuštění církev, bratry
v osobě kněze. „Ale, otče, když já se stydím…“ Také zahanbení je dobré, je zdravé se stydět, protože zahanbení je hojivé. Zahanbení však prospívá, protože nás
činí pokornějšími. Kněz přijímá toto vyznání s láskou a jemnocitem a odpouští ve
jménu Božím.
Drazí přátelé, slavit svátost smíření znamená nechat se vroucně obejmout: je to
objetí nekonečného Otcova milosrdenství.
Úryvky z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz.
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„Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev,
má život věčný a já ho vzkřísím
(srov. Jan 6,54)
v poslední den.“

Národní
EUCHARISTICKÝ

kongres

na diecézní úrovni
15. a 16. května 2015
v Olomouci
na celonárodní úrovni
17. října 2015
v Brně
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Rok 2015 je pro nás výzvou, jak více
prožít život s Kristem v Nejsvětější svátosti a objevovat její plody. Všechny potřebné informace o významu a smyslu
Národního eucharistického kongresu
shrnuje ve svém listu Jan Vokál, biskup
královéhradecký, delegát ČBK pro eucharistické kongresy.

„V Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám zanechává konkrétní, hmatatelný pokrm a nápoj, každodenní výživu
pro věčný život. Naše nesmrtelná duše,
stvořená k podobě a obrazu Božímu,
potřebuje být živena samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu
a podílu na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby
přebýval uprostřed svého lidu a aby se
každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit
z Eucharistie středobod svého života.
Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští
a moravští biskupové svolávají na rok
2015 Národní eucharistický kongres,
který vyvrcholí na podzim v Brně. Bude
předstupněm slavení 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž
se uskuteční v lednu 2016 v Cebu
na Filipínách.
Mezinárodní eucharistický kongres
bychom měli chápat jako statio orbis,
tedy místo, kde se celý svět setkává
k modlitbě, k veřejné manifestaci víry
ve skutečnou přítomnost našeho Pána
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a Boha v Nejsvětější svátosti oltářní,
k prohloubení nauky o Eucharistii
a k oživení a posílení osobního vztahu
k Pánu Ježíši, který sám je Obětí této
Smlouvy nové a věčné.
Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus
ve vás, naděje na věčnou spásu
(Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání církve) se zaměřením na vztah
eucharistie ke křesťanské naději a misijní činnosti církve. Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie –
Smlouva nová a věčná.
Završením Národního eucharistického
kongresu, prvního od vzniku České
republiky, bude společné setkání při
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slavení mše svaté dne 17. října 2015
v Brně, na které jsou srdečně zváni
všichni kněží, jáhni i věřící lid celé naší
země. Mimořádně důležitá je však také
průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech, doprovázená šesti
společnými tématy. Na každý měsíc od
ledna do června 2015 je připraveno
jedno.
Vám všem, ze srdce rád žehnám, aby
Vaše životní pouť s Kristem byla –
na přímluvu Matky Boží Panny Marie –
zakotvena a stále oživována slavením
Nejsvětější oběti mše svaté.
+ Jan Vokál

Postní aktivita na dobu postní
pro děti, mládež a dospělé
V rámci příprav na Národní eucharistický kongres je tu pro všechny věkové kategorie aktivita, která nás bude provázet po celou dobu postní.
Našim společným úkolem je vyzdobit drahokamy monstranci,
do které při Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně vložíme papírový
symbol Eucharistie.
Ptáte se, jak získat drahokamy? První možností je účast na
mši svaté - nedělní či všední. Druhou možností je splnění úkolu,
který si děti i dospělí mohou vzít v kostele.
Našim cílem není jen vytvořit krásnou monstranci pro Pána Ježíše, ale zvláště prohloubit svou víru a křesťanský způsob života v našich rodinách,
farnosti a všude tam, kde jsme.

Monstrance s drahokamy pro Ježíše
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Biblický seriál
Tentokrát z webu České sekce Vatikánského
www.radiovaticana.cz je inspirace pro další díl biblického seriálu.

rozhlasu

Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál
Každodenní kontemplace evangelia nám
pomáhá mít pravou naději – zdůraznil
papež František v homilii při ranní mši
v kapli Domu sv. Marty (3.2.2015). Svatý
otec znovu vybídnul věřící ke každodenní
kontemplaci evangelia, třeba jen na 10
minut, a k rozmluvě s Pánem namísto
ztráty času sledováním televizního seriálu či poslechem sousedských řečí.
Co je jádrem naděje? Mít pohled »upřený
na Ježíše«. František kázal o naději, jak ji
podává dnešní čtení z listu Židům (Žid
12,1-4), a poznamenal, že „bez naslouchání Pánu můžeme mít optimismus
a být pozitivní, avšak naději si osvojíme
pohledem upřeným na Ježíše.“ Odtud
potom papež rozvinul svoji úvahu o kontemplativní modlitbě. Řekl, že „je dobré
modlit se denně růženec a rozmlouvat
s Pánem, nebo s Matkou Boží či se svatými. Důležitá je však kontemplativní
modlitba – dodal – a tu je možno konat
jedině s evangeliem v ruce.“
„Jak rozjímat o dnešním evangeliu? (Mk
5,21-43). Vidím, že Ježíš byl uprostřed
zástupu. Bylo kolem něho množství lidí.
Pětkrát se v tomto úryvku vyskytuje slovo
zástup. Copak Ježíš neodpočíval? Lze se
domnívat, že byl stále mezi lidmi. Větší
část svého života Ježíš strávil na
cestách, v zástupu. Bez odpočinku? Jed-

nou evangelium říká, že usnul na loďce,
když přišla bouře a učedníci jej vzbudili.
Ježíš byl nepřetržitě mezi lidmi. Takto
hledím na Ježíše, takto Ježíše kontempluji, představuji si jej tak. A řeknu Ježíši,
co mi přijde na mysl.“
Papež František se pak zastavil u dnešní
evangelní epizody o nemocné ženě, která stála v zástupu a dotykem Ježíšova
šatu se uzdravila. „Ježíš – komentoval
papež – si povšiml nemocné ženy stojící
v zástupu, který se na Něj tlačil. On nejenom rozumí zástupu, cítí se zástupem,
ale cítí tep srdce každého z nás, každého. Vždycky se stará o všechny a o kaž-

Jákob—doba postní a velikonoční 2015

9

Co říká Katechizmus katolické církve o EUCHARISTII
Eucharistie je srdce a vrchol života církve. Je to
památka Kristovy velikonoční oběti, dílo jeho spásy
uskutečněné jeho životem,
smrtí a vzkříšením.
Sv. přijímání máme přijímat co nejčastěji, pokud možno denně, alespoň však
jednou za rok.
Hodné sv. přijímání nás spojuje s Pá-

nem Ježíšem a rozmnožuje v nás milost posvěcující, očišťuje nás od lehkých hříchů a chrání před těžkými, posiluje k dobrému a chrání před zlem.
Naše účast na nejsvětější oběti nás
spojuje s jeho srdcem, je nám oporou
v životě a posiluje nás v touze po věčném životě. Slavení eucharistie je
vždycky při mši svaté.

dého zvlášť. Podobně jako když mu představený synagogy vypráví o své nemocné
dceři a Ježíš hned všeho nechá a jde s ním.“ Papež pak vyzdvihl několik dalších momentů. Ježíš vstoupí do domu představeného synagogy. Ženy zde pláčou, protože
děvče zemřelo. Pán je uklidňuje a lidé se mu posmívají. „Tady je vidět Ježíšova trpělivost – dodal František. Když děvče vzkřísí, nezvolá »Bůh je mocný«, nýbrž řekne, aby
děvčeti dali najíst. Ježíš vždycky dbá na drobné detaily. To co jsem nyní učinil s evangeliem – řekl dále papež - je kontemplativní modlitba, tedy vzít si evangelium, číst
a promítnout se do dané události, představovat si, co se stane, a říkat Ježíši, co mám
na srdci.“
„A tím umožňujeme naději, aby rostla, protože jsme upřeli pohled na Ježíše. Konejte
tuto kontemplativní modlitbu. Někdo řekne: »Ale já toho mám tolik na práci!«. Ano, ale
vezmi si na 15 minut evangelium, krátký úryvek, představ si, co se stalo, a rozmlouvej
o tom s Ježíšem. Takto bude tvůj pohled upřený na Ježíše a ne kupříkladu na televizní
seriál. Tvůj sluch bude upoután Ježíšovými slovy a ne řečmi souseda či sousedky...“
„A takto nám kontemplativní modlitba pomáhá mít naději – pokračoval papež. Žít podstatu evangelia. Modlit se bez ustání.“ František pak povzbudil k modlitbě růžence,
rozmluvě s Pánem, ale zároveň také k této kontemplativní modlitbě, abychom měli
pohled upřený na Ježíše. „Tato modlitba dává naději - řekl. Náš křesťanský život se
odvíjí v tomto rámci, mezi památkou a nadějí.“
„Památkou ušlé cesty, památkou všech obdržených milostí a nadějí čerpanou pohledem upřeným na Pána, který jediný dává naději. Abychom uviděli a poznali Pána vezměme si evangelium a věnujme se této kontemplativní modlitbě. Dnes třeba jen 10 –
15 minut, ne víc, přečtěte si evangelium a povězte něco Ježíši. Nic víc. Poznáte tak
Ježíše víc a vaše naděje vzroste. Nezapomínejte mít pohled upřený na Ježíše. K tomu
je kontemplativní modlitba.“

am
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PASTORAČNÍ RADA

„Obec věřících měla
jedno srdce
a jednu duši.“(Sk 4,32)
Naše farnost se snaží být neustále živým organismem církve.
K tomu, aby se jí to vedlo, je zapotřebí neutuchající pastorační činnost. O tuto se celé 4 roky snaží také skupina zvaná Pastorační rada.
Pastorační činnost neboli pastorace je pojem poměrně obsáhlý. Podstatné však
je, že jejím hlavním úkolem je duchovní péče o věřící a jejich doprovázení na cestě víry a zájem o jejich každodenní život. Pastorační činnost však není spojena
pouze s činností kněží, jak se mnozí domnívají, ale také samotných laiků. A právě
II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě
církve, neboť za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí - jak laici, tak řeholníci a kněží. Jejich činnost je však nutné vhodně koordinovat, a proto kodex církevního práva doporučil vytvoření tzv. pastorační rady
farnosti.
Pastorační radu lze chápat jako poradní a pracovní orgán duchovního správce
farnosti (tj. kněze). Tato rada má ve farnosti poradní hlas a řídí se normami, jež
stanoví diecézní biskup. Je však nutné si uvědomit, že tento hlas je nesmírně důležitý a každé setkání pastorační rady se tak stává jistou formou dialogu. Je špatné myslet si, že pastorační rada je jen jakási výpomoc knězi, kdy lidé, kteří radu
tvoří, sami nepřichází s žádnými náměty, a jen vyčkávají na to, jaký úkol jim kněz
zvolí či přidělí.
Proto je také velmi důležitý samotný výběr lidí do pastorační rady. Rada by měla
odrážet složení farnosti – měla by zahrnovat členy všech věkových kategorií, společenství a hnutí. Je potřebné hledat lidi, kteří se chtějí pokusit vytvořit tým lidí,
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zodpovědných farníků, kteří hledají, co je správné a prospěšné pro celou farnost.
Smyslem pastorační rady je totiž zejména přijetí zodpovědnosti za život farnosti
a hledání cest její budoucnosti. „Neboť vždyť právě my farníci, jsme nejen součástí, ale zejména tvoříme naši farnost. To nám by mělo záležet na tom, jak bude
naše společenství vypadat za 10 let.“ Pastorační rada se tak stává jakousi spojnicí mezi farníky a knězem a spolu s ním posuzuje otázky týkající se farnosti, radí
se o nich a nalézá jejich možné řešení.

Co všechno tedy lze řadit mezi úkoly pastorační rady?
∗ probouzet a prohlubovat vědomí

spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,
∗ přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro
živou účast celého farního společenství na liturgii,
∗ podporovat službu v charitativní a
sociální oblasti a spolupracovat
s místní charitou,
∗ vidět zvláštní životní situaci různých
skupin farního společenství a hledat
účinnou pastorační a charitativní
pomoc v jejich potřebách,

∗ koordinovat vzdělávací činnost

ve farnosti, případně ji i provádět,
∗ zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních
spoluobčanů na veřejnosti,
∗ hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
∗ spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování
bohoslužeb, při vydávání farních
tiskovin, v péči o farní knihovnu,
vývěsku, o farní kroniku, atd.

Činnost pastorační rady není činností jednoduchou a nelze se jí ujmout lehkovážně. „Všichni členové by měli být těmi, kdo jsou inspirováni jednou společnou
vizí. Proces rozhodování v pastorační radě by měl být chápán jako proces duchovního rozlišování a hledání konsensu a ne jako systém založený na hlasování.
Předpokládá se, že vše zde
bude inspirováno hlubokou
spiritualitou.“ „V pastorační
radě by měli být zejména lidé,
kteří si uvědomují, že je nutné
dělat pastoraci a lidé tvůrčí.
Nemělo by se jednat o lidi »jen
na práci«.“ Buďme proto vděční za to, že máme možnost
vyjádřit se k činnosti farnosti
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a přispět k jejímu lepšímu fungování.
PASTORAČNÍ RADA
(2011 – 2015)
Do pastorační rady mohou být její členové zvoleni nebo
dosazeni. U nás ve farnosti je v radě celkem 11 lidí,
Marek Dacík
z nichž šest bylo zvoleno farníky, jeden delegován FaDominik Jakoubek
timským apoštolátem a čtyři další byli dosazeni otcem
Miroslav Jakoubek
Ladislavem. Právo volit má každý katolík od 15 let a zvoMarie Mikuláštíková
lit můžete farníka od jeho 18 let. Po navržení členů je
Josef Moštěk
sestavena kandidátka ze všech navržených mimo těch,
Václav Moštěk
jež byli do rady dosazeni knězem. K sečtení hlasů slouží
Anna Mošťková
tříčlenná komise, která poté do 14 dnů oznámí výsledky
Marta
Moštková
a představí tak novou radu, která se vždy ustanovuje po
Jaroslav Tvrdoň
dobu 4 let. Zasedání pastorační rady se většinou koná
Antonín Válek
4x do roka a je řízeno a svoláváno předsedou, jímž je
Petr Zemánek
podle Kodexu kněz. Každé zasedání je před tím, než
započne diskuse, zahájeno modlitbou a doplněno duchovním slovem. Na počátku diskuse je poté pastorační rada seznámena
s nejnovějšími ustanoveními rady
ekonomické a je jí umožněno vyjádřit
se i k jejímu konání. „Vždy se od nás
očekávají jisté názory a návrhy, jež si
otec pokaždé vyslechne a zváží.“
Mezi činnosti, kterými se pastorační
rada zabývá, patří např.: organizace
a plánování živého Betléma, farního
dne, farního zájezdu, vánočního koncertu, postních programů a jiných akcí.
A jak mohou samotní farníci vznést podnět k diskusi? Pokud si netroufáte oslovit
přímo kněze, využijte možnosti oslovit právě člena pastorační rady, který může
váš dotaz na radě předložit. Noví členové do pastorační rady by měli být voleni na
jaře tohoto roku. Přejeme tedy šťastnou ruku při vašem výběru vhodného člena
a děkujeme všem (stávajícím i budoucím), kteří jsou ochotni tuto službu přijmout.
Přeci jen je nutno nejen odvahy, ale zejména otevřenosti darům Ducha svatého.
Děkuji všem, kteří mi ke článku poskytli informace.
(Zdroje: Farní pastorační rady – problémy a trendy; Farní pastorační rady včera
a dnes (Mgr. P. Jakub Holík); Stanovy pastorační rady farnosti Arcidiecéze olomoucké)
jb
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Rok zasvěceného života
Od 1. neděle adventní prožívá církev na celém světě Rok zasvěceného života. K této příležitosti jsme pro adventní číslo
časopisu Jákob oslovili pět řeholních sester, které nám odpověděly
na otázky týkající se jejich povolání a zkušeností. Pokud se k vám toto číslo
nedostalo, najdete ho na webových stánkách farnosti.
O zodpovězení těchto otázek jsme požádaly také osoby, které složily sliby
v sekulárních řádech tzv. terciáře. Tyto osoby se snaží prožívat své zasvěcení přímo ve světě, ve svých rodinách a zaměstnání.
Odpovídá
Terciářka Premonstrátského řádu

1. Co je to zasvěcený život, co přináší
Vám osobně, církvi a vůbec celé společnosti?
Zasvěcený život je Boží dar. Dar církvi,
a je to zároveň církev darující se Bohu.
Pro mě osobně je to každodenní hledání Boha. Vnímám to tak, že ve křtu se
každý z nás stává dítětem Božím. Potom je už jen na nás, na našich rodičích, kmotrech jak s touto svátostí naložíme.
Je to velmi citlivé a osobní... Tyto prožitky a poznávání se velmi těžce popisují. Je to (alespoň pro mě) cesta velmi
dlouhá a náročná, plná překážek ...
a člověk nikdy neví, co ho od této cesty
může odradit, prožíváme bolesti, setkáváme se s lidmi, kteří tuto cestu nechápou, slyšíme mnohdy posměch
a hloupé narážky.
Zasvěcený život přináší církvi a celé
společnosti velké oběti, zřeknutí se

určitých lidských prožitků... pro někoho
je to životní naplnění a vyslyšení volání
Božího.
2. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do
řeholního společenství? Co Vás na
něm nejvíce oslovuje?
Do řeholního společenství mě v první
řadě nasměrovala výchova mých prarodičů. Do třetího řádu strahovských
terciářů mě přivedla náhoda,i když na
druhou stranu,když se nad tím teď zamýšlím, náhoda to asi nebyla ...
Už dlouho před tím jsem chtěla prožít
pár dnů ve ztišení, v klidu za klášterními zdmi, daleko od každodenních starostí a problémů.
A taky jsem se chtěla naučit modlit se
breviář. Moje první duchovní cvičení
splnilo mé očekávání nad rámec očekávání.
Menší společenství lidí, kteří se už
dlouhá léta schází, bylo něco úžasného... vyřazovalo z nich něco, co jsem
do té doby neznala.
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Postupně jsem začínala vše chápat...
žijí podle základních prvků premonstrátské spirituality, ke kterým patří život eucharistický, život mariánský, život
liturgický, život kající a život apoštolský. Po týdnu stráveném na těchto
exerciciích jsem odjížděla se slzami
v očích a pevně věřila, že se při nejbližší možné příležitosti zase setkáme.
Zdokonalila jsem se i v modlitbě breviáře. Nejvíce mě oslovuje síla modlitby
bratří a sester při jakémkoliv problému
kohokoliv z nás.
3. Rok zasvěceného života si dává za
úkol „probudit svět“.V čem vidíte největší potřebu tohoto úkolu a máte, prosím, pro nás nějaké praktické rady, jak
ho naplnit?
Největší potřeba úkolu „probudit svět“
je velmi náročná a zdlouhavá.
Žijeme ve farnosti, ve společenstvích,
mezi lidmi blízkými i neznámými, řešíme křivdy minulých generací, neodpuštění, nezájem o druhé, mnohdy slyšíme
krutá slova od těch, od kterých bychom
to vůbec nečekali. Probouzet svět musíme od sebe, od svých nejbližších
a taky od malých dětí, které se teprve
učí Boží pomoc a sílu poznávat v každodenním životě.
Je smutné vidět, když se člověk snaží
víru probouzet, šířit i jinak, například
v modlitebních společenstvích, přinášet
oběti pro druhé, trpělivě, mnohdy i celé
roky, prosit při osobní modlitbě, že vše
je mnohdy zbytečné, unavující, protože
ostatní to stejně nedocení.
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Když jsem vstupovala při slavnosti obláčky k terciářům třetího řádu, byla
jsem plna odhodlání žít „živou víru“,
a to nejenom s terciáři, ale i v naší farnosti... setkávám se spíše s kritikou
a nepochopením.
Boží vedení mě ale čím dál víc utvrzuje
v tom, že jenom Nejvyšší ví, kolik utrpení a obětí se musí vytrpět, aby zasetá semínka víry přinesla úrodu.
Rok zasvěceného života mě proto vybízí k ještě větší usebranosti, aby se vše
pomalu dařilo.
4. Stalo se Vám v posledních dnech
něco, co Vás potěšilo, udělalo radost
nebo překvapilo? Nechtěla, byste se
s námi, prosím, o to podělit?
Mám velkou radost, že se mi dostala
do rukou kniha „Chudobka z Orlických
hor“, která popisuje životní píseň lásky
a oběti stigmatizované Aničky Bohuslavy Tomanové.
A velké překvapení? Možnost modlení
se breviáře a čtení Písma Svatého za
pomoci maličké elektronické obdélníkové věcičky.
Nikdy bych nevěřila, že něco takového
existuje a že se to ve svém věku naučím ☺.

Děkujeme za svědectví
a slova povzbuzení!

Jákob—doba postní a velikonoční 2015

15

Nejen duchovní

Ježíš
klepe
(zvoní)
u dveří ,

NABÍDKA
PRO
MLÁDEŽ

neváhej
a otevři!

Studentská mše svatá ve Vlčnově
Animátoři Uherský Brod nás zvou na první studentskou mši svatou v kalendářním
roce 2015. Ta se uskuteční právě u nás ve Vlčnově. Proto si milé studentky
a studenti na pátek 6. března už nic jiného neplánujte (čas bude upřesněn
v ohláškách a na plakátcích). Po mši svaté v kostele pokračuje program na faře.
Těšit se můžete nejen na mnoho zážitků, ale i na dobré pohoštění.

Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově
Den plný přednášek, workshopů, koncertů a zajímavých setkání.
Vše odstartuje ve Společenském domě v Prostějově v sobotu 28. března 2015
od 10.00 hodin. Na tuto akci se není třeba hlásit, stačí prostě přijet! Předpokládaný konec je kolem 16.30 hodin. Bude to stát za to!
Srdečně Vás zveme také na večer plný Krista, rozjímání, společenství, scének
a především večer s řeholníky. Ten se uskuteční v pátek 27. března 2015 od
20.00 hodin. Na tento večer je nutné se zaregistrovat.
Mladí z naší farnosti se do Prostějova také chystají a není problém se k nim přidat. Více na webových stránkách Centra pro mládež mladez.ado.cz.

Světové dny mládeže v Krakově
Již nyní všechny mladé (věkem i duchem) upozorňujeme, že v roce 2016 se
od 26. do 31. července uskuteční Světové dny mládeže v Krakově v Polsku.
Blízkost světce Jana Pavla II i místa konání nám nabízí příležitost, aby se tohoto
setkání zúčastnilo velké množství mladých lidí z naší země. Přihlášky pro účastníky budou spuštěny v září 2015. Již nyní však můžete zvažovat svou účast a také
sledovat přípravy na webových stránkách krakov2016.siganly.cz.
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Program
neděle 22. 2.
14.30 hodin
pondělí 23. 2.
po mši svaté

středa 25. 2.
po mši svaté

1. neděle postní
Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Pane, nauč nás modlit se
Videoprojekce 1. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 40 minut)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Pane, nauč nás modlit se
Videoprojekce 2. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 40 minut)

pátek 27. 2.
17.30 hodin

Křížová cesta za misie (Ministranti)

neděle 1. 3.
10.30 hodin
14.30 hodin

2. neděle postní
Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků)
Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři)

pondělí 2. 3.
po mši svaté

pátek 6. 3.
30 min. přede mší sv.
čas bude upřesněn
neděle 8. 3.
14.30 hodin
pátek 13. 3.
17.30 hodin
neděle 15. 3.
14.30 hodin

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 ministranty (Ministranti)
Studentská mše svatá
3. neděle postní
Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvokomunikantů)
Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát)
4. neděle postní
Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek)

Jákob—doba postní a velikonoční 2015
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Program
pondělí 16. 3.
po mši svaté

středa 18. 3.
po mši svaté

čtvrtek 19. 3.
18.00 hodin
pátek 20. 3.
17.30 hodin
sobota 21. 3.
9.00 hodin

neděle 22. 3.
14.30 hodin
pondělí 23. 3.
18.00 hodin
středa 25. 3.
18.00 hodin
po mši svaté

pátek 27. 3.
17.30 hodin
neděle 29. 3.
14.30 hodin

POSTNÍ SETKÁNÍ
Odpusť nám, jako i my odpouštíme
Videoprojekce 1. části přednášky P. René-Luca
(přibližná délka setkání 45 minut)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Odpusť nám, jako i my odpouštíme
Videoprojekce 2. části přednášky P. René-Luca
(přibližná délka setkání 50 minut)
Slavnost sv. Josefa
Mše svatá ze slavnosti
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 se společným udílením pomazání nemocných
Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá ze slavnosti
POSTNÍ SETKÁNÍ
Modlitební setkání pro všechny muže
(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.
pokračování programu na další straně
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Program
pokračování programu z předchozí strany
pondělí 30. 3.
po mši svaté

středa 1. 4.

POSTNÍ SETKÁNÍ
Modlitební setkání pro všechny ženy
(přibližná délka setkání 45 minut)

8.00 hodin
18.30 hodin

ADORAČNÍ DEN
Společné zahájení adoračního dne
Společné zakončení adoračního dne, poté bude následovat mše
svatá

čtvrtek 2. 4.
18.30 hodin

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení

pátek 3. 4.
18.00 hodin
18.30 hodin

Velký pátek
Křížová cesta za mládež (Společenství mladých)
Památka umučení Páně

sobota 4. 4.

Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu.
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slavnostně obnoví své křestní sliby

20.30 hodin
neděle 5. 4.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá
Mše svatá
Velikonoční svátostné požehnání
Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 24. května 2015.
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 Jakoubková 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

Jákob—doba postní a velikonoční 2015

19

Poděkování
tříkrálovým koledníkům
Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky Charity pro pomoc
potřebným, ať už jako koledníci, organizátoři, nebo dárci. Díky vaší ochotě můžeme vydávat viditelné svědec-tví světu
o službě věřících potřebným a také roznášet do světa radost z úžasného Božího daru, kte-rý slavíme o každých Vánocích, radost z Boha, který se nám daruje
jako Zachránce a Spasitel. Výtěžek sbírky v arcidiecézi činí 23 833 606 Kč, tedy
opět větší než v minulém roce; o jejím
využití budu informovat později.
arcibiskup Jan

Připojte se během doby postní k POSTNÍ ALMUŽNĚ! Peníze za požitky, které
si během postního období odřeknete,
můžete vložit do papírové pokladničky.
A tu na konci postu přineste do kostela.
Tyto prostředky poté církev prostřednictvím oblastní Charity Uherský Brod využije na sociální pomoc potřebným.
Pokud víte o někom, kdo by pomoc potřeboval, napište jeho jméno a adresu a
dejte spolu s ušetřenými penězi do postní kasičky. Provázejte lidi, na které přispíváte svou modlitbou.
Konec sbírky je na Květnou neděli
29. března, kdy budete
moci kasičky odevzdat
do připravených košů.

Představení
prvokomunikantů
1. února, den před Svátkem Uvedení
Páně do chrámu, bylo představeno
celému farnímu společenství 17 dětí,
které 7. červa 2015 přistoupí k prvním
svatému přijímání.
Následující měsíce budou tyto děti a
jejich rodiny prožívat intenzivní přípravu. Je potřeba je v tomto úsilí podpořit,
a to zvláště modlitbou.
Martin Matěj
Klára Adámková
Ondřej Mikulec
Aneta Cigošová
Klaudie Moštková
Adam Daňhel
Tadeáš Mudrák
Václav Janča
Alžběta Ondrůšková
Jan Knotek
Jiří Straňák
Roman Koníček
Jakub Šobáň
Štěpán Křapa
Ivana Kučerová Veronika Zemková
Sabina Marková

Co nás čeká
Během celé postní doby je možné si vyzvednout přihlášku k přípravě na svátost
biřmování spolu s dalšími informacemi.
Materiály může vyzvednout kdokoli.
Vyplněnou přihlášku ať do Květné neděle
(29. března 2015) odevzdá zájemce osobně otci Ladislavovi.
Věk k přihlášení: 16 let (dovršených v letošním roce) - horní hranice je neomezená.

středa Svatého týdne
1. dubna 2015
8.00 hodin
společné zahájení adorace

18.30 hodin
společné zakončení,
poté bude následovat mše svatá

Volby členů pastorační rady
pro další čtyři roky (2015 - 2019)
proběhnou ve dvou kolech
o nedělích v dubnu 2015.
Viz str. 12.

neděle 28. června 2015
Již nyní jste všichni zváni na oslavu 85. výročí posvěcení našeho
farního kostela a na odpolední neformální setkání na farní zahradě.

