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Být krásným květem
Milí farníci,
přijměte touto cestou srdečný
pozdrav na začátku tohoto prázdninového období. A dovolte mi nabídnout
jeden krátký příběh.
Jedna malá dívenka si hrála na květiny. Sebe namalovala jako růži, maminku jako pampelišku, tátu jako bodlák a starší sestru jako kopřivu.
Ptali se jí, proč vybrala tyto květiny
a ona odpověděla: „Já jsem růže, jako princezna Růženka, maminka je
pampeliška, protože je milá, hodná a
krásná jako sluníčko, táta je bodlák,
protože má vousy a škrábe, a sestra
je kopřiva, protože je protivná a nechce si se mnou hrát.“
Jak by to děvče namalovalo nás?
Byli bychom nějaká krásná, milá, užitečná rostlinka, nebo pichlavý či dokonce jedovatý plevel?
V evangeliu, když Ježíš hovoří
o Božím království, přirovnává ho
k malinkému semínku, ze kterého
vyroste velký keř. Keř, ve kterém mohou hnízdit ptáci.
Každý z nás je součástí tohoto živého organismu. Ten můžeme zdobit,
přinášet užitek, ale také zaplevelit.

Papež František říká, že si za stavu,
ve kterém se náš svět nachází, nemůžeme dovolit průměrnost. Dnešní
doba potřebuje svaté křesťany.
A svatost je cíl, o který máme usilovat
každý den. Každý den můžeme učinit
byť jen malý krůček ke svatosti. Přeji
nám všem, ať je tento čas bohatý na
tyto kroky. Abychom mohli svým přispěním budovat Boží království na
této zemi. Nezapomeňme, že jsme
každý velvyslancem Božího království
na této zemi. Jsme součástí stromu,
který může být ozdoben krásnými
květy a dobrými plody. Kéž se nám to
daří.
Váš P. Ladislav
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Svátosti: Svátost biřmování
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 biřmování.

Co je to biřmování?
Biřmování zdokonaluje křestní milost;
je svátostí, která dává Ducha svatého,
aby nás hlouběji zakořenil do božského
synovství, pevněji přivtělil ke Kristu,
aby zpevnil náš svazek s církví, aby
nás mnohem víc přidružil ke svému
poslání a pomáhal nám vydávat svědectví křesťanské víře slovem doprovázeným činy.
Svátost biřmování může přijmout každý pokřtěný, který jí dosud nepřijal.
I když je svátost křtu platná i bez biřmování a eucharistie, uvedení do plného křesťanského života zůstává bez ní
nenaplněné. V nebezpečí smrti mají
být biřmovány také děti, i když ještě
nedosáhly věku rozlišování.
Ježíš mnohokrát slíbil toto vylití Ducha. Po jeho seslání začali apoštolové
nezadržitelně hlásat velké Boží skutky.
Ti, kdo uvěřili a dali se pokřtít; dostali
pak „dar Ducha Svatého“ (Sk 2;38).
Od té doby udělují nástupci apoštolů
dar Ducha skrze vkládání rukou. Tím je
křestní milost dovedena k plnosti a ke
křesťanské dospělosti. Aby se lépe
vyjádřil dar Ducha Svatého, přidávalo
se mazání vonným olejem (křižmem),

kdy se křesťan stává „pomazaným“
v Duchu Svatém. Toto pomazání vtiskuje duchovní pečeť.
Apoštol Pavel píše: „Bůh nám vtiskl
svou pečeť, a tak nám vložil do srdce
Ducha jako záruku“ (2 Kor 1,22). Tato
svátost vtiskuje do duše nezrušitelné
duchovní znamení. Tím je křesťan přímo pověřen a označen za toho, kdo
má statečně a věrohodně vydávat svědectví Kristu.

Co říká církevní právo o biřmování
Kán. 879 – Svátost biřmování, která
vtiskuje nezrušitelné znamení a kterou
jsou pokřtění dále uváděni do křesťanského života, jsou obohaceni darem
Ducha svatého a dokonaleji spojeni
s církví, posiluje pokřtěné a přísněji
zavazuje, aby slovem i skutkem vydávali svědectví Kristu a šířili a hájili víru.
Kán. 890 – Věřící jsou povinni včas
přijmout tuto svátost. Rodiče, duchovní
a zvláště faráři ať se postarají, aby věřící byli řádně poučeni k přijetí této svátosti a ve vhodnou chvíli ji přijali.
Kán. 892 – Biřmovanci podle možnosti ať stojí po boku kmotr, jehož úkolem je starat se, aby si biřmovanec vedl
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jako pravý svědek Kristův a věrně plnil
povinnosti vyplývající z této svátosti.
Kán. 893, § 1 – Aby někdo mohl být
kmotrem, musí splnit podmínky,
o nichž je v předpisu kán. 874.
Kán. 893, § 2 – Je vhodné, aby jako
kmotr byl přijat ten, který tuto funkci
vzal na sebe již při křtu.
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
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v souladu s vírou a službou, kterou
přijímá,
4. není postižen žádným uloženým
nebo vyhlášeným kanonickým trestem,
5. není otcem ani matkou křtěného.
Vzhledem k biřmovanci nezáleží, zda
je kmotrem muž nebo žena.

Biřmování v naší farnosti
Svátost biřmování se ve farnosti uděluje zpravidla jednou za
čtyři roky. Termín a minimální věk je stanoven farářem. Příprava trvá minimálně jeden rok a je naplněna
nejrůznějšími přednáškami,
duchovní praxí a aktivitami,
aby biřmovanec získal co
nejpestřejší a nejkomplexnější zkušenost pro život
křesťana v církvi. Pro přípravu na přijetí svátosti
biřmování je třeba navštěvovat také výuku náboženství na základní škole. V současné době probíhá
příprava skupiny biřmovanců. kteří přijmou svátost na podzim roku 2016.
Buďme jim dobrým příkladem a provázejme je svou modlitbou.
Veškeré informace ke svátosti
biřmování spolu
s celou katechezí
papeže Františka
naleznete pod
tímto odkazem.
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Přidávám několik myšlenek z katecheze o svátosti biřmování od papeže
Františka
Svátost biřmování spolu se křtem a eucharistií tvoří jedinou spásonosnou
událost.
Svátostí biřmování jsme připodobněni Ježíši Kristu, který je jediným pravým
»pomazaným«, Mesiášem, svatým Božím. Pevněji nás spojuje s Kristem,
dokonaleji nás spojuje s církví, poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého,
abychom šířili a bránili víru, vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy
nestyděli za kříž.
Pokud máte doma děti,
dospívající, kteří ještě nebyli
biřmováni a již dosáhli
potřebného věku, učiňte vše, co
lze, aby mohli dokončit
křesťanskou iniciaci a obdržet
sílu Ducha svatého. Je to
důležité!
Biřmování – jako každá svátost
– není dílem lidí, nýbrž Boha,
který pečuje o náš život, aby
nás připodobnil k obrazu svého
Syna a uschopnil nás milovat
jako On. Činí tak tím, že nám
vlévá Ducha svatého, jehož
působení prostupuje celého
člověka a celý život a projevuje se sedmi dary, na které ve světle Ducha svatého
tradice vždycky poukazovala. Jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, poznání,
zbožnost a bázeň Boží.
Když přijmeme Ducha svatého do svého srdce a necháme jej působit, sám
Kristus se v nás zpřítomňuje a nabývá podoby v našem životě; On sám se skrze
nás modlí, odpouští, dodává naději a útěchu, slouží bratřím, stává se bližním těm,
co jsou v nouzi a těm posledním, vytváří společenství a rozsévá pokoj. Pomyslete,
jak důležité to je: skrze Ducha svatého sám Kristus přichází a koná toto vše mezi
námi a pro nás! Proto je důležité, aby děti a mládež obdrželi svátost biřmování.
Úryvky z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz.
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P. Jan Machálek
„Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a srdce pokorného, a naleznete pokoj duším svým.“
Mt 11,29
Před 100 lety, dne 17. června 1915, se
ve Vlčnově narodil budoucí kněz P. Jan
Machálek. Jan se narodil v rolnické rodině a pocházel ze tří bratrů. Když mu
bylo pouhých 8 let, zemřel jeho otec.
Není to však naposledy, co se v tak
mladém věku setkává se smrtí. V 19
letech umírá jeho bratr a posléze také
matka. Jan studoval na arcibiskupském
gymnasiu v Kroměříži a dále pak arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci,
kde také přijal 5. července 1940 svátost
kněžství. Svou první mši svatou však
sloužil ve svém rodném kostele
ve Vlčnově.
Večer před presbyteratem: „Zítra nastane veliká proměna v mé osobě! Budu
povýšen nad krále a panovníky, na kněze s ohromnou duchovní mocí, ale i s odpovědností. Večer při požehnání nastala
venku bouře… Při tom mě napadla myšlenka, aby mě Bůh chránil v kněžském
životě, abych nikdy ani vteřinu neupadl ve tmu hříchů, ani žádný z nás! Nikdy
jsem necítil takovou nehodnost, ale zároveň důvěru v Boha a Srdce Ježíšovo,
jako dnes.“
Večer po Kněžském svěcení: „Dnes byl největší den v mém životě. Nejdůležitější
však bude šťastná smrt… Jak jsem cítil působení Ducha Svatého! Mazání rukou
naplnilo mě důvěrou… Tvá ruka ať si zaslouží, aby vždycky mohla býti líbána, a
zvlášť, aby po smrti lidé tvým rukám žehnali… Kdybych nic v životě neučinil, jen
mši sv. Bohu svatě a libě podával, stačí. Moc odpouštěti hříchy. Zavírat peklo a
otvírat nebe. Tam mohu se stát mučedníkem a světcem. Chtěl bych býti sv. Janem Arským, Donem Boskem…
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Prvotiny: „Těžko vyjádřit všechny ty pocity a svaté chvíle první mše svaté. Jedno
nezapomenutelně se vtisklo do paměti: sumptio sanguiris, s takovou žízní,
s takovou touhou a dychtivostí… Stojí to žít celý život pro radosti tohoto dne, pro
jednu mši svatou! (Z duchovního deníku P. J. Machálka)
Během svého života působil v Krumsíně, Místku, Olomouci, Rýmařově, Podlesí,
Vojtíškově, Tršicích, Penčicích, Citově a od 1. září 1950 v Rokytnici u Přerova.
„Byl to kněz, jakého si naše farnost pro jeho moudrost zasluhovala. Byl to člověk
moudrý, mimořádných kvalit. Při své kněžské obětavosti, která byla často ohrožována tehdejším politickým děním v naší zemi dovedl pro náš farní kostel a všechny věřící vyvinout maximální úsilí.“ A právě na tomto svém již 10. působišti došel
dne 30. května 1981 svého pokoje. Jeho pohřeb se konal posléze, dne 4. června
v 15 hodin v chrámu Páně ve Vlčnově a vedl jej Mons. ThDr. Josef Moštěk, administrátor Chlebovic.
Rok 1940: „Když jsme šli včera ze zahrady po vzájemném rozloučení, napadla mě
myšlenka, zda se všichni sejdeme v království Božím. Či bude z nás někdo vyloučen jako Jidáš ze sboru apoštolů? Snad se už za 10 let nesejdeme, a kdyby, tak
za dalších 10 jistě bude již někdo chybět. Zde na zeměkouli nezůstane žádný,
sejdeme se zase u trůnu Božího. Tak vypadá křesťanské loučení vůbec. Dej Bože, aby tam nikdo z nás nechyběl, jinak prosím, abys jej raději nyní povolal, než
bude povalen, i kdybych to měl být sám. Ale pevně doufám, …že jistě Pán ve
svém milosrdenství přijme duší mou mezi svaté. Jsem v této věci naprosto klidný… (Z duchovního deníku P. J. Machálka)
Děkuji paní Machálkové za poskytnutý materiál
(Památník rokytnické farnosti a jejího
kostela sv. Jakuba
Staršího; Naši nov o k n ě ž í
1935/1940; Duchovní
deník
P. Jana Machálka)
jb
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Co přinesl

EUCHARISTICKÝ KONGRES
slovem i obrazem
V rámci Diecézního eucharistického kongresu se v pátek 15. května 2015 setkalo
v Olomouci čtyři a půl tisíce dětí navštěvujících výuku náboženství v doprovodu
kněží, katechetů i rodičů. Z Vlčnova vyjel autobus s 20 dětmi (16 prvokomunikanty, 4 ministranty) za doprovodu otce Ladislava, katechetky a 2 maminek prvokomunikantů. V Havřicích se přidalo 5 a v Hradčovicích dalších 14 dětí
s doprovodem.
V Olomouci začal v 10 h předprogram pod
vedením věřících moderátorů, kteří se dětem věnují ve volném čase - navázáním
dialogu s dětmi, pohádkou Tomáše Špidlíka
a protáhnutím se při ukazovacích písničkách. V 11 h začala mše svatá, kterou celebroval otec arcibiskup Jan Graubner spolu s dalším 120 kněžími, kteří sem děti
z farností doprovodili. Promluvu přednesl
otec biskup Josef Hrdlička. Vyjmenoval v ní
čtyři nejpoužívanější výrazy každého jazyka
- děkuji, prosím, promiň a mám tě rád - a
vysvětlil, že stejně tak existují čtyři druhy modlitby - děkovná, prosebná, kajícná
a modlitba chvály. V závěru pak zmínil v té době vrcholící hokejové mistrovství a
řekl: „Když se do něčeho pouštíme bez Ježíše, jsme v oslabení, zato s ním hrajeme přesilovku. On dává dokonalé přihrávky a je jenom na nás, jestli je proměníme.“
Děti z naší skupinky pak shlédly část pohádky O šípkové Růžence ve ztvárnění
divadla Víti Marčíka a poté se z Korunní pevnůstky, kde dosavadní program pod
širým nebem probíhal, vydaly pod vedením otce Ladislava na procházku do města. Tam jim ukázal seminář, kostel sv. Michala, kde sloužil svoji primiční mši svatou (1.7.2000 - pozn. redakce), kostel sv. Mořice, ve kterém jsou jedny z největ-
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ších varhan v Evropě. Po zdolání schodů 46 m vysoké svatomořické věže si děti
prohlédly Olomouc z výšky a pak už byl nejvyšší čas vydat se na adoraci do jednoho z 6 kostelů v centru
města. Pro děti z děkanátů
Uherský Brod a Uherské Hradiště to byl přímo hlavní
chrám naší arcidiecéze - katedrála sv. Václava. Děti zde
nejdříve položily červené čajové svíčky s vlastními
prosbami do velkého červeného srdce, symbolu Božího
srdce. Při první písničce se
celé rozzářilo téměř šesti sty
plamínky. A následně se mohly zapojit do modliteb chval, díků a proseb, modlily
se také jmenovitě za každou farnost obou děkanátů. Mohly vnímat živého Pána
Ježíše v eucharistii, při modlitbě, zpěvu i v tichu.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům a organizátorům tohoto setkání, otci Ladislavovi za doprovod a procházku po městě, maminkám a v Olomouci se připojivšímu
tatínkovi za pomoc při dohledu nad dětmi. Dětem samotným pak děkuji za výdrž a
více méně trpělivé snášení
tepla a nepohodlí.
Kéž se podařilo,
aby cílem tohoto setkání dětí
nebyla jen celodenní zábava,
ale také navázání a prohlubování vztahu
s
Ježíšem
v eucharistii.
am
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Do Olomouce ještě jednou
V sobotu 16. května 2015 vyvrcholil Diecézní eucharistický kongres
programem pro ostatní věřící
(v pátek byl program určený dětem, večer mládeži), na který se
vydala i skupinka 17 farníků
z Vlčnova s otcem Ladislavem,
autobus ještě doplnili farníci
z Dolního Němčí. Program začal v 10 h přednáškami v 5 kostelech v centru Olomouce.
V kostele Zvěstování Panny Marie (nyní
Zvěstování Páně, kapucíni) vedl přednášku
otec Pavel Stužka na téma Eucharistie buduje společenství církve. Ve 4 vstupech se
zamýšlel nad verši Lukášova evangelia Uvedení Páně do chrámu (Lk 2,22-40).
Zmínil velkou pokoru Panny Marie, Josefa,
Simeona - pokora je magnetem pro Ducha
svatého. Lk 2,28 „Vzal si ho do náručí…“ Mám čisté ruce, když přijímám Ježíše?
Hřích je překážka mezi lidmi navzájem i mezi Bohem a lidmi. Těžký hřích jako
nepřekonatelná překážka pro Boha, pokud člověk nepřijde a neprosí o odpuštění.
Lk 2,29 „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka…“ - nyní můžu, Bože,
odejít, už není víc. Lk 2,33 „Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která
o něm slyšeli.“ Maria je plná
údivu po celý život, zachovává
to ve svém srdci a přemýšlí
o tom (Zvěstování narození
Ježíše, pod křížem…). Ježíš
tu není jen pro chvíle, kdy je
nám dobře, ale i pro chvíle,
kterým nerozumíme, se kterými bojujeme a které nás tíží.
Lk 2,34 „Simeon jim požehnal…“ Žehnat = přát Boží po-
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koj, blízkost. I my máme žehnat, žehnat velkým křížem přísluší jen kněžím a biskupům, my ostatní malým křížkem. Přát lidem pokoj Boží, ale jak přát tomu,
kdo nám ublížil! Kdo z nás máme vhled do srdce druhého člověka? Nikdo, ale přát Boží pokoj můžeme. Lk
2,36-38 prorokyně Anna, sloužila Bohu živému modlitbami a posty. Staří lidé mohou být pro mnohé z nás
duchovními elektrárnami, co jsou staří lidé pro svou
rodinu, to jsou kláštery (hlavně kontemplativní - rozjímavé) pro své okolí. Zamyšlení otce Pavla Stužky se
prolínala se svědectvím farníků z jeho farností, zpěvem scholy i společnou modlitbou.
Po přestávce následovaly adorace v kostelech a
z každého z nich se pak vydal eucharistický průvod do katedrály sv. Václava. Tam
začala v 15 h mše svatá, kterou slavil otec arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě připomenul příklad prvních křesťanů, o nichž se zmiňovalo první čtení této
mše - „láska pro ně byla víc než majetek, byli svorní, v radosti a s upřímných srdcem chválili Boha, byli oblíbení a stále jich přibývalo.“ Pokračoval vzpomínkou na
svou první návštěvu Svaté země a především Kalvárie, kde si uvědomil, že stejně
mimořádná událost jako zde se odehrává při každé mši svaté. „Co udělat pro to,
aby nám došlo, oč při mši jde, s kým se
tu setkáváme, koho to přijímáme?“ položil pak otázku a připodobnil věřící
k emauzským
učedníkům
z evangelijního textu, kteří odcházejí
z kostela unavení a zklamaní a nevnímají přitom, jak se vzdalují od Boha.
„On však nepoznán kráčí s nimi. Dává
příležitost sdělit se, otevřít srdce, nabízí
Boží slovo,“ dodal otec arcibiskup Jan Graubner. Představil také jím založené
společenství adorátorů arcidiecéze olomoucké s názvem Eucharistická hodina.
am

Celostátní eucharistický kongres
proběhne 17. října 2015 v Brně

12

Jákob—prázdninové vydání 2015

Rok zasvěceného života
V prázdninovém příspěvku k Roku zasvěceného života máme pro vás velké a určitě i milé překvapení.
Na naše otázky odpověděla řeholní sestra, která v naší farnosti
působila 7 let - konkrétně od roku 1990 do roku 1997. Mnozí z vás
už jistě tuší, že je řeč o premonstrátce s. Pavle M. Mariskové, kterou byste nyní našli v Klášteře sester premonstrátek v Doksanech,
který byl Josefem II. v r. 1782 zrušen a v roce 1998 obnoven.
Odpovídá:
s. Pavla M. Marisková
1. Co je to zasvěcený život, co přináší
Vám osobně, církvi, celé společnosti?
Jak už název napovídá, je to život
věnovaný = zasvěcený = Bohu. Občas se i v běžném životě užívá slovo „zasvěcený“, ale to je
v přeneseném významu slova,
např. při povoláních, kterým se
člověk plně věnuje, jako je péče o
bližní (ošetřování, léčení, vyučování) nebo vědecká práce apod. Ale
v náboženském smyslu se jedná
o život, ve kterém je člověk povolán k užšímu následování Ježíše
Krista, k napodobování Jeho příkladu jak ve vztahu k Otci, tak
k ostatním lidem, tedy ke spolupráci na šíření Božího království na
této zemi. Konkrétně se Bohu zasvěcený život projevuje různými
způsoby, podle toho, k čemu je dotyčný křesťan Bohem povolán –
zda má jako Ježíš spíše hlásat Boží

slovo, vyučovat, prokazovat svou
lásku a péči dětem, nemocným nebo jinak potřebným, nebo se jako
Ježíš uchylovat do ústraní a předkládat Otci potřeby lidí atd. Ať už
prožívá své zasvěcení v klášteře a
chodí v hábitu nebo je povolán žít
jako zasvěcený uprostřed světa jaksi navenek nepostřehnutelně, hlavní je jeho vnitřní pouto s Pánem
a Jeho následování.
A co takový život přináší? Pokud je
dobře žit, pak zasvěcenému křesťanu přináší velkou vnitřní radost,
životní naplněnost, pokoj do srdce.
A pro druhé lidi se stává kompasem ukazujícím na Cíl, ke kterému
všichni směřujeme, zve od zaměřenosti na sebe k otevřenosti vůči
bližním i vůči duchovním hodnotám, které dávají životu ten nejhlubší smysl. Vlastně ať se jedná o
jakékoliv povolání - k manželství,
kněžství nebo k zasvěcenému životu - pokud je žito poctivě, vždy je
k prospěchu všech.
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2. Kdo Vás přivedl (nasměroval) do
řeholního společenství, ve kterém nyní
žijete a sloužíte? Co Vás na něm nejvíce oslovuje?
K řeholnímu životu mě (možná
trochu nevědomě) přivedla moje
skautská vedoucí, která mě a několik dalších skautek prosila, zda bychom o prázdninách nejely vypomoci sestrám do domova důchodů,
aby se ony mohly snáze vystřídat
na
dovolených.
Byla
jsem tehdy ve
3.
ročníku
zdravotní školy, a tak se mi
i taková brigáda hodila. Ani
ve snu mě nenapadlo, že na
tomto pobytu
u sester dostanu od Boha povolání k témuž způsobu života. Bylo to tak silné pozvání, že jsem hned po maturitě
k sestrám nastoupila. Někdo by
řekl, že to byla shoda náhod, ale
pro mě to bylo jasné Boží vedení.
Jednalo se o Kongregaci sester premonstrátek, které nyní žijí na Svatém Kopečku u Olomouce.
Během života v Kongregaci jsem
byla Bohem nasměrována ještě
„dále“ – tedy k zasvěcenému životu v kontemplativní větvi premonstrátského řádu, a proto nyní žiji
v klášteře v Doksanech. Zde se vě-
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nujeme více modlitbě – oslavě Boží
a přímluvám za druhé. Určitě
v každé době je následování modlícího se Ježíše velmi důležité, ale
snad ještě více v této současné, která se tolik vzdálila od Boha, od zaměřenosti na to podstatné, a vlastně se točí v bludném kruhu sebestřednosti.
3. Rok zasvěceného života si dává za
úkol „probudit svět“. V čem vidíte

největší potřebu tohoto úkolu a máte
pro nás nějaké praktické rady, jak ho
naplnit?
Myslím, že všichni – tedy i my,
kteří jsme přijali od Boha pozvání
k zasvěcenému životu – se musíme
občas „probudit“ nebo stále se probouzet. Probudit se k pravdivému
vnímání života, tzn. k vědomí, že
jsme byli Bohem povoláni k životu,
že jsme za život v jeho celosti zodpovědni, že jsme jeho správci a ne
pány, že musíme poctivě rozlišovat
dobro od zla a že jedině vědomým
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příklonem k cestě dobra můžeme
dojít ke štěstí a naplnění. Toto
pravdivé poznání pak vede úplně
samozřejmě k otevřenosti srdce
vůči Bohu i bližním, ke svobodnému plnění svých konkrétních povinností, k osobní nezávislosti na
věcech, okolnostech, názorech, žádostech, a k radosti ze všeho dobrého a krásného, co nás obklopuje.
I těžkosti se lépe snášejí, když člověk ví, že na ně není sám, že Bůh je
mu nablízku a chce mu pomáhat.
A praktické rady? Jediná rada –
chtít skutečně poznat, kde mě
„bota tlačí“, v čem potřebuji probudit. A to se dá udělat jen tak, když
sami sobě věnujeme čas, nějakou
tichou chvíli a v srdci se ptáme Pána a nasloucháme Mu. Může nám
v tom pomoci četba Písma, především
evangelia,
i
rozhovor
s nějakým duchovně blízkým člo-
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věkem. Ale nejdůležitější je Boží
hlas ve vlastním srdci (svědomí).
Papež Benedikt XVI. řekl při své
inauguraci 24. dubna 2005: „Když
necháme Krista vstoupit do našeho
života, neztrácíme nic, absolutně
nic, co činí náš život svobodným,
krásným a velikým. NE! Pouze
v tomto přátelství zakoušíme krásu
a osvobození. On nám nic neodnímá, ale dává všechno.... Když Mu
předáme sami sebe, obdržíme nazpět 100x víc.“
Tedy - s chutí do toho, a půl je hotovo - jak říká lidová moudrost,
protože duchovně probuzený život
vede i přes určitou počáteční náročnost ke skutečné vnitřní radosti,
pokoji, svobodě a plnosti života. To
mohu osobně potvrdit.
4. Stalo se Vám v posledních dnech
něco, co Vás potěšilo, udělalo radost
nebo překvapilo? Nechtěla byste se
s námi o to podělit?
Abych pravdu řekla, je toho mnoho, co mě těší, ale jsou to spíše maličkosti než velké události. Třeba
některá setkání s lidmi, kteří k nám
přijíždějí; některé vyslyšené modlitby; když zaslechneme o něčem
pěkném, co se událo, co se druhým
podařilo … Je to jako takový neustálý tok potůčku z mnoha praménků, které se do něj vlévají.
Děkujeme za svědectví
a slova povzbuzení!.

Jákob—prázdninové vydání 2015
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Nedělní klub Kubík
ve školním roce 2014/2015

Již třetím rokem jsme se mohly skoro každou neděli setkat ve farní
učebně se skupinkou dětí, které se přišly dovědět něco nového o Pánu Ježíši.
Děkujeme všem rodičům, kteří své děti na nedělní mši svatou přivádějí a v účasti
na bohoslužbě slova pro děti je podporují. Těšíme se, že se po prázdninách opět
setkáme.
Letošní žáci 2. třídy mezi námi už sice nebudou, protože zahájí přípravu na
1. svaté přijímání, doufáme ale, že je vystřídají mladší děti, které přes prázdniny
nebo v příštím školním roce oslaví 4. narozeniny.
A na co se mohou děti po prázdninách těšit?
Opět si budeme povídat, číst z Písma Svatého, modlit se, zpívat i tancovat a taky
vyrábět. Očekáváme také hosta. V tomto roce nás v Kubíku o Slavnosti seslání
Ducha svatého navštívil otec Ladislav. V příštím roce by to měla být řeholní sestra
Milada Mertová z kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
v Uherském Brodě.
Kubík se sice na prázdniny loučí, ale Pán Ježíš je s námi stále.
Určitě během prázdnin v rámci dovolených navštívíte krásná
místa a také mnoho více či méně známých kostelů.
Je tu proto pro všechny děti
i ty starší a dospělé výzva:

NAMALUJTE KOSTEL ČI KAPLIČKU,
KTEROU JSTE BĚHEM PRÁZDNIN NAVŠTÍVILI
Zapojit se tedy může každý, kdo se nebojí pastelek či barviček
a obrázek i s popisem a svým jménem odevzdá do konce
prázdnin v zákristii.
Práce budou nejen vyhodnoceny a vystaveny v kostele, ale
také se dozvíme, jak jste prázdniny prožili a budeme moci společně zavzpomínat na krásné chvíle.
Na obrázky i na společná setkání se těší Marťa
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Katolická
charismatická
konference

Kronika farnosti
K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
POPRVÉ PŘISTOUPILI

8. - 12. července 2015
v Brně
Motto konference:

„S láskou na něj pohleděl!“
Přednášky, mše svaté, chvály,
adorace, společná modlitba, svědectví, setkání se starými přáteli
i seznámení s novými. To všechno
a ještě mnohem víc může zažít
ten, kdo nezaváhá a přihlásí se na
25. ročník KCHK.
Jako obvykle se můžeme těšit na
slova P. Vojtěch Kodeta, P. Petra
Karase, Kateřiny Lachmanové,
P. Vlastimila Kadlece a další. Nebude chybět ani zahraniční host.
V tomto roce přivítáme Michelle
Moran, výkonnou ředitelku ICCRS
(Mezinárodní služebný tým katolické charismatické obnovy) a zakladatelku evangelizační komunity
Sion.
Více informací na nástěnce nebo na webových stránkách
www.konference.cho.cz.

Klára Adámková
Aneta Cigošová
Adam Daňhel
Václav Janča
Jan Knotek
Roman Koníček
Štěpán Křapa
Ivana Kučerová
Sabina Marková
Martin Matěj
Ondřej Mikulec
Klaudie Moštková
Tadeáš Mudrák
Alžběta Ondrůšková
Jiří Straňák
Jakub Šobáň
Veronika Zemková
Zita Zemková

Jákob—prázdninové vydání 2015
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Kronika farnosti
DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE JSME PŘIJALI
Alžběta Blahová
Karla Blahová
Vojtěch Říha
Roman Macko
Alex Adam Kakačka

Terezie Marie Zemková
Petr František Zemek
Evelyn Zdislava Odiase
Josef Nekola
Jakub Tománek

SVÁTOST MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Dominik Jakoubek a Bronislava Podškubková
Karel Paulík a Marcela Koníčková
Jaroslav Mazáč a Věra Sixtová
Jakub Ježek a Jolana Matošková

DO BOŽÍCH RUKOU JSME ODEVZDALI
Jan Šobáň; 61
František Zemek; 1131
Josef Kučera; 158, Horní Němčí
Josef Křapa; 108
Anastázie Knotková; 939
Marie Coufalíková; 825
Marie Tihelková; 704
Jan Koníček; Partyzánů 1818, Uherský Brod
Anežka Bendová; Trávník 28, Přerov
Vojtěch Pavelčík; Rolnická 1773, Uherský Brod
Antonín Kučera; 1251 CHD
Františka Dacíková; 89
Anna Kučerová; Korytná 267
František Kadlčík; 822
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ELEHRAD
2015

4. července
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
19.30 hodin
Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan,
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
pod vedením šéfdirigenta Stanislava
Vavřínka, NO NAME, Nezmaři, Řecký
pravoslavný pěvecký sbor, Pěvecký
sbor Stojanova gymnázia Velehrad.
Přímý přenos slavnostního večera ve
20:00 na ČT 2 a Českém rozhlase
Dvojka.

5. července
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD
Mše svaté v bazilice: 6.30, 7.30 hodin
8.30 hodin Celebrují novokněží České
republiky
10:30 hodin Slavnostní poutní mše
svatá na nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové.
Slavnostní poutní mše je přenášena
Českou televizí a Českým rozhlasem
Praha.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.

Více informací na plakátku v kostele nebo na webových stránkách www.velehrad.eu.

5. 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 jsou 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

Jákob—prázdninové vydání 2015
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Program
neděle 5. 7.
7.30 hodin
neděle 26. 7.
7.30 hodin
9.30 hodin
neděle 9. 8.
7.30 hodin

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
mše svatá ze slavnosti
mše svatá v 9.30 hodin již nebude
Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti
mše svatá ze slavnosti
mše svatá ze slavnosti, hlavním celebrantem je Mons. Vojtěch
Šíma

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 14. 8.
18.30 hodin

mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

pátek 4. 9.
18.30 hodin
neděle 13. 9.
9.00 hodin

duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem
školákům a pedagogům při mši svaté pro děti
24. neděle v mezidobí
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.

Autoři fotografií:
P. Ladislav Kunc: 2, 9 dole, 13, 14, 17, 20 nahoře
archiv rodiny Machálkovy: 6, 7
Člověk a víra - Martina Mošťková: 8, 9 nahoře, 10 nahoře
Martina Mošťková: titulní strana, 10 dole, 11
Jan Zemek: 4, 20 dole
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

Z historie kostela
O vzniku: První písemnou
zprávu o kostele a faře ve
Vlčnově nacházíme v listině
Dominikánského kláštera
v Olomouci z r. 1373. Avšak
gotický portál pod věží dosvědčuje, že kostel vznikl již
v polovině 13. století.
O svěcení po přestavbě:
I když byl nový kostel dokončen již r. 1929, přesto nemohl
být vysvěcen, dokud nebyla
pořízena nová mensa (oltářní
stůl), do níž by se umístila
schránka se sv. ostatky. Po
dokončení hlavního oltáře
a instalaci pneumatických
dvoumanuálových varhan
firmou bří Riegrové z Krnova
o 17 rejstřících s elektrickým
pohonem bylo možné kostel
posvětit.
Svěcení nového chrámu se
konalo 29. června 1930 za
účasti arcibiskupa
Dr. Leopolda Prečana.

neděle 9. srpna 2015
Všichni jste srdečně zváni na farní pouť
na Svatý Antonínek. V 10.30 hodin odchází pěší pouť od kostela. V 15.00
hodin je mše svatá naší farnosti na
Svatém Antonínku. Autobus odjíždí ve
14.00 hodin od kostela ve Vlčnově.

