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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Drahé sestry, drazí bratři,
kdosi moudrý řekl: „Není pravda, že
máme málo času, pravdou ale je, že ho
hodně promarníme.“ Tato dávná moudrost platí dnes více než kdy předtím.
A my máme možnost využít čas, který
se nám nabízí v této postní době. Dostáváme dostatek času k osobnímu
růstu, zastavení se, novému obrácení
ke Kristu. Vždy je ve hře jen náš postoj:
zdali chceme. Vzbuďme tedy zájem,
prosme o tu správnou touhu. Budeme-li
chtít, je to první krok k tomu, aby nám

Bůh mohl pomoci, aby nás mohl obdarovat.
Živá farnost
Jak jsme slyšeli o 5. neděli v mezidobí,
každý z nás je Ježíšovým učedníkem,
každý z nás je poslaný. Něčí poslání je
modlitba z domova, protože mu již zdraví nedovolí přicházet na společná setkání či je organizovat. Jiný obětuje své
zdravotní těžkosti za obrácení nevěřících. My ostatní jsme ale povoláni nabídnout v rámci možností své síly
k šíření evangelia. To může být formou
konkrétního zapojení do farních aktivit,
přípravy akcí pro děti, scholu, ministranty nebo přiložení rukou k dílu při brigádách. Kdo vládne svým řemeslem, může
zase nabídnout nezištně své schopnosti. Abychom mohli zase o něco více žít
jako farní rodina, prosím o prohlédnutí a
dle svých možností i vyplnění ankety na
20. straně tohoto časopisu.
Osobní svědectví
V minulých letech nás otec arcibiskup
vyzýval k různým aktivitám, k nimž nabízel také podněty. Nyní chce znát, jaké
plody tyto podněty přinesly. Prosím tedy
všechny, které nějak povzbudila či obohatila účast na kurzech Malá škola
modlitby, kdo objevil krásu a užitek
z modlitby po svatém přijímání, koho
obohatil loňský Eucharistický kongres
či zapojení do Eucharistické hodiny, ať
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neváhá sdělit své svědectví. Můžete je
předat osobně či poslat na farní e-mail.
Postoje při liturgii
Určitě jste si všimli, že od nového roku
užíváme při mši svaté nový misál, který
byl vydán v loňském roce. Liturgické
texty zůstaly tak, jak je známe, byly jen
zařazeny všechny doplňky, které se dosud nacházely v několika knihách.
Rád bych při této příležitosti připomenul také dvě okolnosti, které je třeba
vyladit podle všeobecných pokynů ke
slavení mše svaté.
Jde o náš postoj před evangeliem.
Pokud se zpívá sloka písně, povstáváme po jejím dozpívání. To děláme
dobře. Ale pokud se před evangeliem
zpívá tzv. alelujový verš, je třeba povstat. Stejně tak bychom povstali, kdyby
byl (i při zpěvu sloky písně) nesen evangeliář, což ale nebývá tak často.
Dále bych chtěl upozornit na postoj
při eucharistické modlitbě, tedy po
skončení zpěvu „Svatý“ až po modlitbu
„Otče náš“. Většinou poklekneme, ale
po „Tajemství víry“ všichni svorně usedáme. Možnost usednout je logická pro
staré a nemocné, ale ostatní v lavicích
by měli zůstat klečet. Jen ti, kteří jsou
mimo lavice, mohou kromě proměňování stát. Jiná pravidla v tuto chvíli platí
pro ministranty, kteří mají u oltáře své
úkoly. Nelze se tedy orientovat podle
nich.
Bezlepkové hostie
Dále bych chtěl upozornit na možnost
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podávání nízkolepkových hostií.
Podrobné informace o možnostech získáte přímo u mne.
Společný breviář
Mnozí jistě víte, že je v naší farnosti
možnost sejít se ke společné modlitbě
breviáře. Mimo příležitosti při modlitebních setkáních je možná modlitba večerních chval, kterou zpravidla vkládáme
do mše svaté ve středu. Jak je možné
spojit mši svatou a breviář? Mše svatá i
modlitba ranních či večerních chval má
několik prvků společných. Ty se pak při
vložení např. večerních chval (nešpor)
do mše svaté mohou vypustit (hymnus,
čtení z Písma, přímluvy, Otče náš, závěrečná modlitba). Naopak části, které
liturgie mše svaté nemá, je nutno do ní
vložit (modlitba žaltáře na začátku, zpěv
či recitace kantika po svatém přijímání).
Kněžský hrob
Znovu bych chtěl opakovat prosbu,
abyste při výzdobě kněžského hrobu
nakladli věnce mimo vyhrazená místa,
tedy přímo na kamenné desky. Kovový
spojovací materiál věnců kámen poškozuje.
Nahlášení nemocných
Do 3. neděle postní (28. února 2016),
prosím, nahlaste v zákristii nemocné
k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy, při které bude udělena i svátost
pomazání nemocných, bude ještě
upřesněn.
Všem přeji požehnané postní dny
a radost z Kristova vítězství.
Váš P. Ladislav
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Svátosti: Svátost kněžství
Postupně jsme si v našem časopisu prakticky představili všechny svátosti, dnes
bude řeč o té poslední, zaměříme se na svátost kněžství.
Na základě Ježíšova života a učení
známe sedm svátostí, které můžeme
dělit do následujících třech skupin.
Svátosti uvedení do křesťanského
života (křest, biřmování a eucharistie);
svátosti uzdravení (svátost smíření a
nemocných); svátosti ke službě společenství a poslání věřících (svátost
kněžství a manželství).
Co je to svátost kněžství?
Kněžství je svátost, skrze kterou pokračuje v církvi nadále až do konce
časů poslání, které Kristus svěřil svým
apoštolům. Již ve Starém zákoně si
Bůh vyhradil jeden ze dvanácti izraelských kmenů, totiž kmen Levi, pro liturgickou službu. Starozákonní kněžství je
však jen předobrazem a pouhým stínem jediného kněžství Kristova. Ježíš
Kristus je pravým veleknězem – jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi (1 Tim 2,5). Svou obětí na kříži nás
zbavil hříchů a udělal z nás královský
národ a kněze Boha, svého Otce (Zj
1,5-6). Proto každý, kdo se křtem rodí
k novému životu s Kristem a začleňuje
se do jeho těla – církve, získává také
účast na jeho kněžství. Říkáme tomu
„všeobecné kněžství“. Každý křesťan
se podílí svým životem na Kristově

kněžském poslání. Všechny naše
skutky, modlitby, manželský i rodinný
život, každodenní práce i odpočinek,
ba i těžkosti života, jsou-li snášeny trpělivě, se stávají duchovními oběťmi
Bohu milými skrze Ježíše Krista.
Na základě všeobecného kněžství
a v jeho službách ale existuje ještě jiná
účast na Kristově poslání: totiž služba
udělená svátostí kněžství, jejímž úkolem je sloužit ve jménu a v osobě Krista uprostřed společenství. Ježíš sám
vyvolil za svého pozemského života
mezi svými učedníky dvanáct mužů
a nazval je apoštoly. Poslal je hlásat
evangelium, konat znamení, křtít
a shromažďovat nový Boží lid ze všech
národů země. Vybavuje je zvláštní mocí, takže mohou mluvit v jeho jménu:
„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám
vás“ (Jan 20,21), slibuje jim pomoc až
do konce časů (Mt 28,20) a posílá jim
Svatého Ducha, v jehož síle kážou nejprve v Jeruzalémě, potom v celém Judsku, a nakonec v každé zemi, až do
nejvzdálenějších končin světa (Sk 1,8).
„Všecko, co svážete na zemi, bude
svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi“ (Mt 18,18).
Služebné kněžství je tedy jedním
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z prostředků, jimiž sám Kristus pokračuje v budování a vedení církve.
Každý, kdo je z Boží vůle posvěcen na
kněze, stává se služebníkem jediného
Kristova kněžství. Svěcením však dostává moc působit silou samého Krista,
kterého zastupuje. Tuto moc má však
vykonávat podle vzoru Krista, který se
z lásky stal posledním a služebníkem
všech. Kněžství není osobní výsada či
privilegium, ale opravdová služba celému společenství. Kněz jedná v osobě
Krista – „in persona Christi capitis“.
Nadále ale zůstává pouhým člověkem,
který musí bojovat se svými chybami.
Tři stupně svátosti kněžství
Biskup je nástupcem apoštolů. Biskupským svěcením získává plnost svátosti kněžství, a to vzkládáním rukou
jiných biskupů. Tato posloupnost sahá
až k apoštolským počátkům církve a
zaručuje věrnost apoštolskému učení.
Kněží jsou spolupracovníky biskupa
při zvěstování evangelia a slavení svátostí. Bývá jim svěřena odpovědnost za
určité farní společenství nebo určitý
církevní úřad. Při kněžském svěcení na
ně vkládá ruce nejprve biskup a potom
i všichni přítomní kněží na znamení
kněžského společenství (presbyteria)
shromážděného kolem biskupa
Jáhni přijímají nejrůznější úkoly
v církevní obci: charitativní službu o
chudé a nemocné, službu společné
modlitby a službu vyučování. Mohou
též udílet křest, asistovat při uzavírání
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manželství, podávat svaté přijímání
nebo vést křesťanský pohřeb. Rozlišujeme trvalé jáhny a jáhny směřující ke
kněžství.
Udílení svátosti kněžství
Jako za časů apoštolů i dnes se tato
svátost uděluje modlitbou a vzkládáním
rukou. Ve všech třech stupních je udělovatelem svátosti biskup. Nejprve na
svěcence vzkládá ruce (při biskupském
svěcení obvykle spolu s dalšími dvěma
biskupy) a potom mu v konsekrační
modlitbě vyprošuje milost Ducha svatého a jeho darů potřebných pro službu,
pro kterou je kandidát svěcen. Jako
u všech svátostí doprovázejí tuto slavnost některé další obřady. Biskup
a kněz je pomazán křižmem. Dále každý přebírá znamení své služby: u biskupa je to evangeliář, prsten, mitra
a berla, knězi se předává patena a kalich, jáhnovi evangeliář. Takto je posvěcen muž ke službě Bohu, oddělen pro
Boha, Kristus chce od této chvíle jednat skrze něho. Jako v případě křtu
a biřmování, stejně i svátost kněžství
vtiskuje nezrušitelné duchovní znamení, takže nemůže být ani opakována
ani udělena jen na omezený čas.
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Svátost kněžství v naší farnosti
Vždy začátkem kalendářního roku, většinou do konce března, se odevzdávají na
arcibiskupství přihlášky. Pokud někdo, zvláště z mladých mužů, přemýšlel o kněžství, má touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy, ať se nebojí promluvit si s knězem o své životní cestě. Tam
lze také získat bližší informace o přihláškách.
P. Ladislav

Přidávám několik myšlenek z katecheze o svátosti kněžství od
papeže Františka
Jsou dvě svátosti, které odpovídají dvěma specifickým
povoláním: kněžské svěcení a svátost manželství. Ty
představují dvě velké cesty, na nichž křesťan může ze
svého života učinit dar lásky podle příkladu Kristova
a v Jeho jménu a tak spolupracovat na vytváření církve.
Kněz, biskup i jáhen musí pást Pánovo stádce s láskou.
Pokud tak nečiní s láskou, pak nevykonávají službu.
Pokud jednají mocí Ducha svatého, Božím jménem
a s láskou, prodlužují Ježíšovu přítomnost v čase.
Další charakteristikou, která vyplývá z tohoto svátostného spojení s Kristem, je
vroucí láska k církvi. Silou této svátosti zasvěcuje služebník cele sebe samého
svému společenství, které miluje celým srdcem: je jeho rodinou.
Biskup, který se nemodlí, nenaslouchá Božímu Slovu, denně necelebruje,
nezpovídá se pravidelně – a stejně tak kněz, který to nedělá – postupně ztratí
spojení s Ježíšem a upadnou do průměrnosti, která neprospívá církvi. Proto
máme biskupům a kněžím pomáhat se modlit, naslouchat Božímu Slovu, které je
každodenním pokrmem, denně slavit eucharistii a pravidelně přistupovat ke
zpovědi.
Jak se stát knězem, kde se prodávají vstupenky ke kněžství? Neprodávají se. Je
to iniciativa, kterou vyvíjí Pán. Povolává Pán. Možná tady jsou někteří mladí, kteří
pocítili ve svém srdci toto povolání, odhodlání stát se kněžími, touhu sloužit
druhým ve věcech, které přicházejí od Boha, touhu dát celý život do služeb
katechezi, křtu, odpuštění, slavení eucharistie, péči o nemocné… a tak dále.
Pokud to někdo z vás pocítil v srdci, vložil to tam Pán. Pečujte o toto pozvání
a modlete se, aby rostlo a přinášelo plody v celé církvi.
Úryvky z katecheze papeže Františka, převzato z www.radiovaticana.cz.
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Biblický seriál na téma

M ILOSRDENSTVÍ
Prožíváme Rok milosrdenství, a proto
milosrdenství je také tématem tohoto
dílu biblického seriálu.

MILOSRDENSTVÍ V BIBLI
NENÍ PRÁZDNÝM CITEM,
ALE HLUBOKÝM POSTOJEM
Překlad biblického slova milosrdenství je obtížný
Český výraz dobře vystihuje, co je myšleno dvěma hebrejskými výrazy rahamim
a hesed.
První z nich rahamim vyjadřuje spontánní příchylnost člověka k člověku. Je to
něha, která hledá možnost konkrétního výrazu v činech slitovnosti vůči člověku
v těžké situaci (Ž 106,45) a také odpuštění urážek (Dan 9,9).
Druhý z uvedených hebrejských výrazů hesed se do řečtiny obvykle překládá
jako eleos a do češtiny slovem „milosrdenství“. Původně znamená zbožnost
a vztah mezi lidmi, zakládající se na věrnosti. V bibli není milosrdenství planým
citem, ale skutečně hlubokým postojem, vědomým hledáním dobra vůči druhému.
Překlad je přesto obtížný, protože oba hebrejské výrazy jsou širší než naše milosrdenství, které hrozí sklouznout do pouhé citovosti. V důsledku tohoto stavu jsou
při překládání používány také jiné výrazy, např. zbožnost, soucit, dobrota, mírnost
nebo i milost, která už je v našem milosrdenství obsažena. Bůh projevuje účinné
milosrdenství lidu v nouzi a posláním člověka je prokazovat milosrdenství bližnímu
po vzoru Stvořitelově.
Starý zákon a milosrdenství: Bůh postupně vychovává svůj lid
Člověku, který si uvědomuje své neštěstí nebo svou hříšnost, se v jeho tísni zjevuje nekonečné Boží milosrdenství. „Vzdávejte Hospodinu chválu, neboť jeho milosrdenství je navěky!“ (Žl 107,1). Jeho milosrdenství se vztahuje na nejrůznější
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životní situace. Bůh sám je milosrdný a od svého stvoření vyžaduje vzájemnou
slitovnost. Takový postoj ovšem člověku není vrozen – spíše naopak: homo homini lupus - člověk člověku vlkem! Proto Bůh svůj lid musí pomalu a postupně vychovávat.
Milosrdenství v Novém zákoně: Ježíš je zjevením Božího milosrdenství
Ježíšův život a jeho činnost je zjevením Božího milosrdenství. Ježíš je přítelem
chudých (L 4,18; 7,22) a hříšníků (L 7,34), nebojí se s nimi přebývat (L 5,27.30;
15,1n; 19,7). Ježíš chtěl natrvalo zachytit rysy Božího slitování svým vlastním jednáním. Proto hlásá radostnou zvěst hříšníkům, kterým farizejská přísnost zavírala
dveře do nebeského království. Ukazuje, jak se Boží srdce raduje ne z lidí, přesvědčených o vlastní spravedlnosti, ale z obrácených hříšníků, podobných ztracené a znovunalezené ovci nebo drachmě (L 15,7.10). Otec vyhlíží návrat marnotratného syna, a když jej vidí z dálky přicházet, „je pohnut milosrdenstvím“ a běží
mu naproti.
Protože Bůh je vůči nám milosrdný, můžeme i my být milosrdní
Ježíš od svých učedníků vyžaduje „dokonalost“ (Mt 5, 48). Podle Lk 6,36 to znamená být milosrdný, „jako váš Otec je milosrdný“. Milosrdenství přibližuje křesťana bližnímu, kterého potkává, a to bez rozdílu, včetně těch, kdo se proti němu
provinili, protože Bůh je vůči svým dětem rovněž milosrdný.
Křesťan se právě zde má lišit
od světa, ve kterém žije (Fil 2,1),
má mít v srdci láskyplnou dobrotu
a milosrdenství a „neuzavírat své
nitro“ před bratrem v nouzi: Boží
láska přebývá v těch, kdo konají
skutky milosrdenství
(1 Jan 3,17).
Zpracováno podle:
Slovník biblické teologie,1991,
Velehrad – Křesťanská
akademie, Řím,
str. 223-225.
am
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Získání odpustků v rámci
Roku milosrdenství
Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř
hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji
vydávat svědectví.“ (Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi)
ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale připojuje ještě další dvě podmínky.
∗ vykonat sv. smíření
∗ účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
∗ pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém srdci
pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas Maria)
Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je
vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání
a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků P20 § 3).
∗ na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry
Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:
∗ jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat krátkou
pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého člověka)
∗ zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství
ODPUSTKY VÁZANÉ NA SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další okamžiky našeho
života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev
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v tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat
právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá
i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“
Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá:
∗ dát najíst tomu, kdo má hlad
∗ napít tomu, kdo trpí žízní
∗ hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou
∗ obléci ty, kdo nemají, co na sebe
∗ navštěvovat nemocné a vězněné
∗ pohřbívat mrtvé
∗ tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:
∗ učit nevědomé
∗ radit především pochybujícím
∗ těšit zarmoucené
∗ posilovat klesající či napomínat hřešící
∗ trpělivě vše snášet
∗ odpouštět ubližujícím
∗ modlit se za živé i za mrtvé
Více to popisuje Katechismus katolické církve v článku 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo
duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky duchovního
milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet. Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe,
že navštěvujeme nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu
chudým je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to také
úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně“ (Lk 3,11). „Raději dejte
to, co je v mísách, jako almužnu a pak vám bude všechno čisté“ (Lk 11,41). „Když
bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní
obživy, a někdo z vás jim řekne: ‘Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se’
— ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?“ (Jak 2,15-16).“

Jákob—doba postní a velikonoční 2016
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Co říká Katechizmus katolické církve

O DOBĚ
POSTNÍ
Postní doba nám umožňuje si uvědomit, jaké hodnoty jsou skutečně důležité. Je to
doba, která nám pomůže, abychom se připravili na velikonoční svátky a měli z nich
nejenom radost, ale i užitek, a která nám pomůže poznat co je v našem životě potřebné.
Doba postní má také ještě další úkol a to vyvrcholení přípravy katechumenů
na křest a pro nás ostatní je to příprava na obnovu svého vlastního křtu o Velikonocích. Dobu postní máme naplňovat především modlitbou, půstem a almužnou.
Modlitba je cesta k Bohu a přebývání s ním. Každodenní modlitba nás sbližuje
s Bohem, ale je to také projev naší lásky k bližnímu, modlíme-li se za druhé.
Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, zbytečné a co
nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost
více poznat sami sebe. Půst spojený s modlitbou má obrovskou hodnotu.
Almužna je darování, a to nejenom peněz a materiálních věcí, ale můžeme například darovat sami sebe, svůj čas, zájem, trpělivost všem, kteří to potřebují.
mami
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Pane Ježíši, Ty nás máš tak rád,
a já chci všechno s láskou
pro Tebe udělat.

DĚTI
Milé děti,
doba postní je velice důležité období. Připravujeme se během
ní na Velikonoce, které jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem. Současně prožíváme Svatý rok milosrdenství. Ten
vyhlásil papež František, abychom si uvědomili, jak moc nás má
Pán Ježíš rád a že se k němu můžeme vždy s důvěrou obrátit.
Pán Ježíš chce abychom měli čisté a krásné srdce. To se
nám ale může podařit jen tehdy, když budeme s ním co nejvíce a budeme dělat dobré skutky. Snažme se proto během
doby postní žít pro Pána Ježíše a všechno mu s láskou
odevzdávat.
Postní hra:
Během celé doby postní budete sbírat srdíčka, která nalepíte
na vaše otevřené dlaně v kostele. Je to symbol toho, že
všechno dobré, co děláme, chceme dát Pánu Ježíši.
Srdíčka budete získávat za účast na mši svaté (v neděli a v pátek, ale také je budou ministranti rozdávat v ostatní všední dny).
Postní úkoly
Kromě toho, že můžeme za Pánem
Ježíšem přicházet do kostela, můžeme Ho
také přinášet druhým. Každý týden si vylosuj
podle svého věku jeden lísteček s postním úkolem.
Pokud se ti ho podaří splnit, můžeš si nalepit další srdíčko na
svou dlaň.

Jákob—doba postní a velikonoční 2016

Projít Svatou branou znamená
objevovat hlubiny milosrdenství Otce,
který hledá osobně každého z nás.
Papež František

DOSPĚLÍ A MLÁDEŽ
Prožíváme dobu postní ve Roce milosrdenství. Bůh nám nabízí svou milosrdnou náruč a očekává, že ji přijmeme. S jeho pomocí a v jeho lásce nám pak už nic nemůže bránit prokazovat
milosrdenství druhým, a tak být Bohu ještě více nablízku.
K tomuto účelu jsou také v tomto roce otevírány na významných poutních místech naší země i ve světě Svaté brány. Pokusme se vlastním odříkáním a skutky milosrdenství vytvořit
společně s Boží pomocí symbolickou Svatou bránu milosrdenství i v naší farnosti.
Pravidla postní hry pro dospělé, mládež a biřmovance

Svatá brána milosrdenství
V zadní části kostela můžete vidět velký papír, na kterém je
namalována „Svatá brána“. Zatím je obyčejná, ale pokud se
budete chtít zapojit a plnit postní úkoly, které najdete ve
skleněné nádobě vzadu na stole, může být krásná.
Dospělým jsou určeny úkoly bílé barvy.
Za každý splněný úkol můžete vzadu na stole vhodit jeden ozdobný kamínek do určené
nádobky. Tyto kamínky budou postupně zdobit Svatou bránu.
Biřmovanci a mládež si zase mohou losovat
z úkolů červené barvy.
Ti za splnění úkolu získají k ozdobení brány květinu.

13
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Zimní
ministrantský
výlet 2016
30. ledna (poslední sobotu v měsíci lednu) se ministranti vypravili na Zimní ministrantský výlet. Někteří přišli se svými věcmi už na ranní mši.
Po mši nás na faře čekala snídaně a teplý čaj, když jsme posnídali, zbýval nám
ještě čas, a tak jsme si zahráli hru, po několika kolech už byl čas na odjezd na
vlakové nádraží do Uh. Brodu. Na vlakovém nádraží jsme chvíli čekali, než přijede
vlak. Když přijel, usadili jsme se a mířili do Uh. Hradiště. Po půl hodině už jsme
dojeli do cíle, vystoupili jsme a zamířili ke kostelu sv. Františka Xaverského, kde
jsme navštívili i Kapli sv. Victorie. Farní kostel sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí byl postaven Janem Jeronýmem Canevalem v letech 1670 –
1685. Po zrušení jezuitského řádu byl kostel v roce 1778 převzat do správy farního úřadu a prohlášen za farní.
Po této návštěvě jsme pokračovali v trase – směr Staré Město, kde jsme měli
namířeno do nově postavěného kostela Sv. Ducha. Kostel jsme si nejprve pořádně prohlédli, a pak nám pan průvodce něco o kostelu pověděl. Kostel byl ve tvaru
kruhů, to proto, že kruh je znak věčnosti, kostel byl prosklený, aby do něj proudilo
světlo, tudíž znak Ducha svatého. Kostel měl i dvě věže, také prosklené, mezi
kterými bylo místo na kříž. Do otvoru měla patřit zvětšená podoba křížku, který
našli, když se kostel stavěl.

Jákob—doba postní a velikonoční 2016
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Po prohlídce jsme šli na autobusovou zastávku, kde jsme čekali
na autobus. Když autobus přijel,
nasedli jsme a vyrazili jsme na
Velehrad. Na Velehradě jsme
nejdříve zamířili na oběd. Po obědě jsme si šli prohlédnout baziliku,
která začala se stavbou roku 1228
a potom byla následně vysvěcena
biskupem Robertem. Prošli jsme i bránou
milosrdenství. Pak jsme na papíře dostali
úkoly a ty jsme plnili, když jsme úkoly splnili,
dali jsme si čaj, po čaji jsme vyšli pár schodů
a ocitli jsme se v muzeu Bible.
Po této prohlídce jsme již spěchali na autobus, který nás dopravil z Velehradu do Starého Města, odkud jsme šli pěšky do Uh. Hradiště na vlak. Vlakem jsme přijeli do Uh. Brodu, po příjezdu jsme se rozloučili a odtud
jsme se dopravili do svých domovů do Vlčnova, tak probíhal náš zimní výlet.
Celý výlet byl moc fajn a už se těšíme na další.
ministrant Ondřej Indra
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SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

Motto: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“
(Mt, 5,7)
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním organizovaným katolickou církví, které spojuje mladé lidi celého světa. Předsedá jim Svatý otec
a slaví se každé tři roky.
Letos se mladí společně sejdou v Polském Krakově. Polsko tak mladé přivitá již po druhé, neboť naposledy sem zavítali ještě s papežem Janem
Pavlem II. roku 1991, kdy se jich do Čenstochové sjelo na 1 200 000.
V letošním roce se setkání uskuteční
od 20. (předprogram) do 31. července.
Samotné světové dny jsou pak zahájeny 25.
červencem a vyvrcholí sobotní vigilií
s papežem Františkem a následnou nedělní
bohoslužbou.
Setkání je určeno mladým lidem od 16 do 30
let a kromě poznávání nových lidí a míst je
zde pro ně přichystán bohatý program, který
se bude pro české poutníky konat
v prostorách areálu kláštera Mogila v Nowe
Huti. V této farnosti pak budou mladí z České
republiky také ubytováni, a to buď
v samotných rodinách, nebo v různých školách, sportovních halách
a tělocvičnách.
Kam se v Krakově vydat?
∗ Staré Město – jedno
z nejkrásnějších historických
center v Evropě
∗ Hrad Wawel – sídlo polských
panovníků
∗ Mariánský kostel – gotická
stavba ze 14. století
∗ Wawelská katedrála a přilehlé katedrální muzeum
∗ Židovská Kaziměř

Jákob—doba postní a velikonoční 2016
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S domácími specialitami budou mít
mladí možnost se seznámit
v místních restauracích, kde je zajištěno stravování během celého pobytu. S sebou si tak bude stačit vzít jen
pár zlotých na sladké občerstvení a
vstupy do místních pamětihodností.
A jak se do Krakova dostat? Jednoduše, všichni společně☺.

Jaké speciality můžete v Polsku ochutnat
∗ Bigos – jídlo jehož základem je kysané
zelí a různé druhy masa
∗ Golabki – zelné listy plněné mletým
hovězím, cibulí a rýží
∗ Zapiekanka – polská varianta pizzy =
rozkrojená bageta s houbami, sýrem a
kečupem

Účast na programu se společnou dopravou:
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi (předprogram od 20. 7.) 5800 Kč.
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově (od 25. 7.) 5400 Kč.
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016.
Více informací včetně přihlášek na: krakov2016.signaly.cz
jb

ADORAČNÍ DEN

pátek 1. dubna 2016
zahájení v 8.00 hod.
zakončení a mše sv.
v 18.30 hod.

Na odpoledne si mohou jednotlivá společenství domluvit moderovanou modlitební půlhodinu.
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Julie Chaloupková
Aneta Kadlčíková
Marcel Kovář
Lucie Kovářová
Nikol Krupková
Adéla Kučerová
Petr Mikulec
Václav Mikulec
Tomáš Mlýnek
Matěj Moštěk
Františka Mošťková
Tereza Slavotínková
Barbora Solíková
Kryštof Tykal
Martin Tykal
Eliška Zpěváková

PROSBA
O MODLITBU
ZA NAŠE

Pavel Bařina
Marek Bednařík
Monika Crlová
Vendula Hanusová
Veronika Chvílíčková
Jan Knotek
Prokop Kroupa
Stanislav Kučera
Simona Kuželová
Radka Matošková
Silvie Navláčilová
Hana Říhová
Bohdana Šobáňová
Kateřina Šobáňová
Jiří Vozár
Veronika Vozárová

PRVOKOMUNIKANTY

BIŘMOVANCE

Pane Ježíši, už za krátký čas se s tebou naše děti poprvé setkají ve svatém
přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento okamžik připravily.
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají každý hřích a dělají co nejvíce dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným, aby jim dávali dobrý příklad živé
víry a obětavé lásky.
Amen.

Duchu Svatý, Tebe nám poslal Ježíš
Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě.
Tvá milost chrání a provází celou
církev i naši farnost.
Uděl své dary i našim biřmovancům,
aby se dovedli více rozhodnout pro
Krista a chtěli pomáhat budovat
a šířit jeho království.
Panno Maria, vypros nám všem,
abychom se stali podle tvého vzoru
učenlivými žáky ve škole Ducha svatého a dovedli svou víru vyznávat
slovem i životem.
Amen.

První svaté přijímání proběhne
v neděli 5. června 2016. Slavnost
udílení svátosti biřmování je naplánována na 22. října 2016.

Jákob—doba postní a velikonoční 2016
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PANE, AŤ VIDÍM!
PROSIL SLEPEC PÁNA JEŽÍŠE. PROSME I MY PŘI SPOLEČNÉ MODLITBĚ U SVÍCE A POSTNÍ KASIČKY, AŤ VIDÍME, AŤ SI VŠIMNEME
VE SVÉM OKOLÍ TĚCH, KDO JSOU CHUDÍ A POTŘEBUJÍ POMOC.
MODLEME SE ZA NĚ.
Dějme do kasičky spolu s ušetřeným obnosem lístek s jejich jménem,
adresou, popř. návrhem, jak jim pomoci. Popř. projednejte diskrétně
s knězem nebo členem pastorační rady.
PRŮBĚH SBÍRKY:
ZAČÁTEK: POPELEČNÍ STŘEDA 10. ÚNORA 2016
KONEC: KVĚTNÁ NEDĚLE 20. BŘEZNA 2016

Přišlo e-mailem na adresu redakce časopisu Jákob
Když jsem si na počátku loňské postní doby skládala papírovou pokladničku,
abych do ní střádala peníze pro potřebné, netušila jsem, že touto formou získám pomoc i já.
Chtěla bych proto touto cestou poděkovat neznámému dobrodinci, který konkrétním úmyslem, větší finanční částkou, pomohl i mě.
Mám vleklé zdravotní problémy.
Neznámý člověk, který si dokázal ze svého dostatku, odepřít hodně - částka
byla velká, si zasluhuje velké uznání.
Kromě konkrétní finanční pomoci z papírové pokladničky, se mě dostalo
i pomoci z lidské strany, a to konkrétně z uherskobrodské Charity.
Pán Bůh zaplať, neznámý dobrodinče.
Děkuje vděčná farnice
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Jak už bylo popsáno na straně 2, chci opět po osmi letech uskutečnit tento průzkum, který nám může pomoci žít zase o něco
více jako farní rodina. Prosím, abyste si upřímně a s otevřeným
srdcem prošli uvedené možnosti zapojení, a nezávazně zatrhli ty
oblasti nebo činnosti, kterými můžete přispět k životu farnosti. Můžete také nabídnout svou vlastní verzi pomoci. Vystřiženou a vyplněnou anketu, prosím,
odevzdejte do 14 dnů (do 3. neděle postní) do zákristie nebo vhoďte do schránky
ve dveřích fary. V případě potřeby vás pak budu kontaktovat.

ANKETA

Odevzdané anketní lístky budou slosovány, výherce obdrží malý dárek.
P. Ladislav

ŽIVÁ FARNOST
Prosíme o odevzdání do 3. neděle postní.
V naší farnosti bych mohl (chtěl):
 zapojit se jako zpěvák ve sboru
 zapojit se jako zpěvák při pohřbech
 zapojit se jako lektor
 zapojit se do společenství mladých
 zapojit se do společenství rodin
 zapojit se do Eucharistické hodiny
 zapojit se do jiného společenství –
jakého:
_______________________________
 zapojit se do organizování poutí
 zapojit se do redakční rady farního
časopisu
 pomoci při úklidu v kostele
 pomoci při zdobení kostela
 pomoci při úklidu sněhu
 pomoci při sečení trávy
 pomoci s údržbou farní zahrady
 pomoci při brigádách
 nabídnout své řemeslo – jaké:
_______________________________
 pomoci při různých akcích (dětské
dny, farní dny, soustředění, výlety
apod.)

 pomoci s vedením modlitebních
nebo jiných společenství
 pomoci s přípravou na svátost biřmování
 pomáhat potřebným a navštěvovat
nemocné
 pomoci jiným způsobem – jakým:
________________________________
V září tohoto roku začne v našem děkanátu také Kurs pastoračních pomocníků. Je určen jak těm, kteří chtějí ve
farnosti zastávat např. vedení nějakého společenství nebo pomoci při přípravě na svátost biřmování, tak pro
osobní prohloubení víry.
 Chci se předběžně přihlásit na Kurs
pastoračních pomocníků.
jméno:

________________________________
telefon:

________________________________
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Program
neděle 14. 2.
14.30 hodin
pondělí 15. 2.
po mši svaté

pátek 19. 2.
17.30 hodin
19.00 hodin
neděle 21. 2.
10.30 hodin
14.30 hodin
pondělí 22. 2.
po mši svaté

pátek 26. 2.
17.30 hodin
19.00 hodin
neděle 28. 2.
14.30 hodin

1. neděle postní
Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Život P. Josefa Toufara
(přibližná délka setkání 90 minut)
Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát)
Společné setkání biřmovanců v Hradčovicích
2. neděle postní
Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků)
Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři)
Svátek Stolce sv. Petra
POSTNÍ SETKÁNÍ
Poslední večeře
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
Křížová cesta za ministranty (Ministranti)
Setkání biřmovanců
3. neděle postní
Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvokomunikantů)

pátek 4. 3.
17.30 hodin

Křížová cesta za misie (Biřmovanci)

neděle 6. 3.
14.30 hodin

4. neděle postní
Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek)

pondělí 7. 3.
18.00 hodin

POSTNÍ SETKÁNÍ
Mše svatá a přednáška pro všechny akolyty a lektory
(zváni jsou i starší ministranti)
pokračování programu na další straně
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pokračování programu z předchozí strany
pátek 11. 3.
17.30 hodin
sobota 12. 3.
9.00 hodin

neděle 13. 3.
14.30 hodin
pondělí 14. 3.
18.00 hodin
po mši svaté

středa 16. 3.
po mši svaté

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
POSTNÍ SETKÁNÍ
Bohatý mladík
Videoprojekce 1. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 45 minut)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Bohatý mladík
Videoprojekce 2. části přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 45 minut)

pátek 18. 3.

17.30 hodin

Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemocných bude upřesněna v ohláškách)
Křížová cesta za nevěřící a hledající (Modlitební společenství)

sobota 19. 3.
7.30 hodin

Slavnost sv. Josefa
Mše svatá ze slavnosti

neděle 20. 3.
14.30 hodin

Květná neděle
Křížová cesta za obnovu farnosti (Pastorační rada)
Květnou nedělí začíná Svatý týden. Tvoří vrchol církevního roku.

čtvrtek 24. 3.
18.00 hodin

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

Jákob—doba postní a velikonoční 2016
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Program
pátek 25. 3.
17.30 hodin
18.00 hodin
sobota 26. 3.
20.30 hodin

neděle 27. 3.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
pátek 1. 4.
8.00 hodin
18.30 hodin
pondělí 4. 4.
18.30 hodin

Velký pátek
Křížová cesta za mládež (Společenství mladých)
Památka umučení Páně
Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu.
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slavnostně obnoví své křestní sliby
v noci přechod na letní čas
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá
Mše svatá
Velikonoční svátostné požehnání
ADORAČNÍ DEN
Společné zahájení adoračního dne
Společné zakončení adoračního dne, poté bude následovat mše
svatá
Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá ze slavnosti
Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 15. května 2016.
Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.

Autoři fotografií:
P. Ladislav Kunc: 24
Člověk a víra - Martina Mošťková: titulní strana
Martina Mošťková: 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17

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

FOTOseriál

SPOLČO NEBO FOTBAL?

Je to nuda jenom
ve dvou.

Tuto písničku
budeme zpívat?

Ano, ale mělo by
nás být na ni víc.

Kluci hrají za domem fotbal. Více hráčů do týmu
nesehnali.
Nezavoláme kluky,
když už nehrají?

Kluci, pomůžete
nám?

Když si s námi
pak zahrajete…

Tak už je nás dost na
zpívání i na fotbal.

A je dohodnuto. Pán Bůh nás posílá, abychom
si pomáhali. Společně ho můžeme oslavovat:
zpívat i hrát fotbal.

