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Milý dědečku, 
jako Tvůj vnuk – vnučka mám právo 

slyšet tvou životní moudrost, mám právo 
vidět lásku, ke které jsi přes všechny těž-
kosti svého života dorostl, radost, se kte-
rou přicházíš do kostela a modlíš se, touhu 
přijmout pokrm, který nám dává věčný 
život… 

Milí přátelé Boží, 
tento krátký dopis by mohl být směro-

ván nejen našim dědečkům a babičkám, 
ale také všem rodičům. Ano, děti mají 
právo vidět na svých rodičích a prarodi-
čích to, k čemu sami mají dorůst. Nemů-
žeme čekat, 
že dítě bude 
mít sílu odolat 
všem nástra-
hám vlažnosti 
a lhostejnosti, 
když to nedo-
káže ani jejich 
prarodič. Už také kvůli velmi přísnému 
Ježíšovu příkazu, nepůsobit našim nej-
menším pohoršení, se vzmužme a buď-
me svým dětem a vnukům vzorem. Ne-
boť co nám pomůže, když dětem zajistí-
me nadstandartní živobytí, ale připraví-
me je o život věčný. 

Společenství 
Dále bych chtěl vzpomenout na výzvu 

otce arcibiskupa v postním pastýřském 
listu, že je velmi důležité, aby každý, 
krom pravidelné návštěvy kostela, patřil 
do nějakého společenství, kde může 
mezi sobě blízkými prohlubovat a rozvíjet 
svou víru. Některá společenství ve far-
nosti jsou, jiná mohou po domluvě 
s knězem vzniknout. Setkání ve spole-
čenství obvykle probíhají ve školních 
měsících, ale už o prázdninách můžeme 
promýšlet, kam bych se mohl zařadit. 
Seznam existujících společenství najdete 
na farním webu nebo na vývěsce koste-
la. Rád bych ale, aby podle potřeb vznik-
la i nová společenství, zvláště pak nová 
generace společenství mládeže. 

Liturgické postoje 
Rád bych se nyní vrátil 
k tomu, co bylo napsáno 
v minulém čísle Jákoba 
k Postojům při liturgii. Moc 
děkuji všem, kteří si vše 
pročetli a snaží o to i při 
mši svaté. Stále ale vidím 

dost těch, kteří zmíněné připomínky ne-
zaregistrovali. Tyto postoje vysvětluji 
touto psanou formou a ne od oltáře, pro-
tože by to při slavení mše svaté nebylo 
nejvhodnější. Také prosím o přečtení 
informací k jednotlivým svátostem, které 
byly probírány od čísla 3/2014 do 1/2016 
(k dispozici také na farním webu). Stále 
se totiž setkávám s lidmi, kteří o těchto 
záležitostech nevědí. 

VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 

Je třeba se obávat a modlit, aby nezůstal 
vzdálen spáse ten, kdo se zdržuje přijímání a 
odděluje se tím od Kristova těla; vždyť sám 
Kristus pronáší hrozivá slova: Když nebudete 
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebude-
te mít v sobě život. (sv. Cyprián) 
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Pozvání pro rodiče a kmotry 
Srdečně zvu všechny rodiče a kmotry 

našich biřmovanců ke společné modlitbě. 
Buď si můžete domluvit své vlastní se-
tkání či adoraci nebo využít pravidelné 
farní adorace, které se konají každou 
středu po mši svaté (cca v 19.15 hodin), 
pokud není v daný den pohřeb. Potřebné 
milosti je třeba si vyprosit. 
Komu pak na našich biř-
movancích má více zále-
žet než jejich rodičům 
a kmotrům. 

Víra není kroužek 
Často se u dětí setká-

vám s postojem, kdy ná-
vštěvu kostela, potažmo 
ministrování či zpívání ve 
schole berou jako jeden 
z kroužků. Je dobré, když 
děti účast na liturgii baví, a 
také se o to maximálně 
snažíme. Nesmí se ale stát, že ve chvíli, 
kdy je to bavit přestane, přestanou děti 
navštěvovat bohoslužby či se do liturgie 
aktivně zapojovat. Prosím tedy rodiče, 
aby dě t i  ved l i  a  mot ivova l i 
k zodpovědnosti. Aby jim vysvětlili, že 
účast na bohoslužbě je základní součást 
života a ne jen nějaký bonus, který mohu 
kdykoli odložit. Tímto také prosím rodiče, 
aby dětem umožnili zapojit se do služby 
ministrování či liturgického zpěvu. A když 
už někdo ministruje nebo zpívá, aby ho 
podpořili k pravidelné účasti, popř. děti 
omluvili, když nemohou přijít. Jen tak je 
možné společnými silami něčeho dobré-
ho dosáhnout. 

Být kolem oltáře 
Chtěl bych také nabídnout k přemýšlení 

naše rozesazení po kostele. Vím, že 
mnozí mají svá místečka. Nejlépe 
v nějakém odlehlém koutku. Vezměme 
ale v úvahu to, oč lidé volali před II. vati-
kánským koncilem. Chtěli být blízko oltá-
ře. Koncil se pak vrátil k samým kořenům 

slavení mše svaté v raném 
křesťanství. Podobně jako 
apoštolové s Ježíšem kolem 
jednoho stolu, tak se nyní 
máme i my scházet, aby byl 
Kristus uprostřed nás. Když 
přijdeme k někomu na ná-
vštěvu, také přijmeme po-
zvání ke stolu a nestojíme 
stranou. Zvažme tedy, zda 
by se v našem kostele ne-
měly více zaplnit právě lavi-
ce hlavní lodi. Ve všedních 
dnech pak chci poprosit, 

aby mezi oltářem a účastníky mše svaté 
byla co nejmenší vzdálenost. 

Dívejme se 
Na závěr chci popřát každému z nás, 

abychom uměli vidět to, co je dobré, při-
jmout to, čeho se mi dostává, vážit si 
toho, co pro mne druzí připravili. Snažme 
se odpouštět, když nám někdo ublíží, 
zapomínat, když se na nás někdo křivě 
podívá, a na každém vidět právě to dob-
ré. Nebojme se druhého povzbudit, po-
chválit a poděkovat. Přeji všem krásné 
a požehnané prázdninové dny. 

Váš P. Ladislav 
Obrázek našeho kostela namalovala Lucie 

Kovářová ze 3.A. 
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Zavzpomínejte s námi: 

Farní zájezdy 
Není to tak dávno, co jeden z našich čtenářů vyslovil zá-

jem (a my mu tímto děkujeme) o malou vzpomínkovou reportáž z řad zá-
jezdů naší farnosti. Když jsme se tomu podívali na zub, zjistili jsme, že jich 
není vůbec málo, a že naše farní rodina procestovala nejenom kus své rod-
né země. Začněme tedy pěkně od začátku.  

V roce 2002 přišel do naší farnosti otec Ladislav... 

2004 
V polovině září (17. – 18. 9.) se 
uskutečnil farní poutní zájezd po 
krásách Krakova a Čenstochové. 
Vedl ho P. Slawomir Sulowski 
a setkal se s velkým ohlasem 
poutníků. Někteří hlavně vzpomí-
nají v Krakově na největší zvon, 
který se nachází ve Wawelské 
katedrále.Také Čenstochová  pro 
ně byla nezapomenutelná, možná 

si někteří vzpomněli na světové setkání mládeže v roce 1991. 
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2005 
Tento farní zájezd se uskutečnil 
v sobotu 10. září 2005 do Olomouce. 
Mimo prohlídky arcibiskupského palá-
ce, katedrály, kostela Panny Marie 
Sněžné, sv. Mořice či kněžského semi-
náře jsme také navštívili P. Michala 
Pořízka a P. Václava Haltmara ve Vel-
kém Týnci. 
Na tomto zájezdu byla asi největším 
zážitkem pro nás prohlídka kůru a var-
han v obou kostelích a poslech krátké-
ho  koncertu v podání pana Kunce. 
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Dvoudenní farní 
poutní zájezd nás 
zavedl na několik 
menších poutních 
míst Jižní Moravy 
a Dolního Rakous-
ka: Eggenburg, Ma-
ria Dreieichen, Al-
tenburg, Geras, 
Hluboké Mašůvky, 
Tasovice (rodiště 
sv. Klementa M. 
Hofbauera) a Rajhrad. 
V hlubokých Mašůvkách nás zaujala krásná křížová cesta a  lurdská jeskyně. 
V Tasovicích  jsme obdivovali výzdobu kostela, kde je vyobrazen život sv. Kle-
menta M. Hofbauera. 

2006 

mami 



2007  
Z farní kroniky: Farní poutní zájezd se 
uskutečnil v pátek 28. a v sobotu 29. 
září. Navštívili jsme jihočeská poutní 
místa Římov a Vyšší Brod, pak známé 
poutní místo v Německu – Altötting 
a rodnou obec papeže Benedikta XVI. – 
Marktl am Inn. 

„Jako obvykle i tento farní zájezd byl bohatý na program. 
Mši svatou a nocleh jsme prožili v ponurém cisterciáckém 
klášteře ve Vyšším Brodě. Další zastávka byla v němec-
kém Marktl am Inn v rodišti Benedikta XVI. Na náměstí se 
nachází pozlacený sloup k poctě svatého otce a na jed-
nom vyrytém výjevu je zobrazen Benedikt XVI., jak žehná 
monstrancí mladým při celosvětovém dni mládeže v Kolí-
ně nad Rýnem. Zrovna na tomto zájezdu jsme byli 
3 účastníci tohoto setkání. A pak jsme si šli 
do pekařství koupit koblihu pojmenovanou po svatém otci. 
Další zastávkou bylo nejvýznamnější poutní místo Němec-
ka - Altötting. Zajímavé je, že na náměstí je soustředěno 

velké množství kostelů. Uprostřed je však 
schoulená malá kaplička se zázračnou sochou 
Madony s Ježíškem, ke které se utíká celé Ně-
mecko. Poslední zastávka patřila kostelu Sankt 
Florian v Rakousku, kde byl umučen svatý Flori-
án a jeho ostatky zde přebývají od r. 304.“ 
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2008  
Z farní kroniky: Pouť do Svaté země 
se konala od 19. do 27. října s ces-
tovní kanceláří AwerTour. Celá akce 
byla jedinečným zážitkem, který 
všechny nejen povzbudil ve víře, ale 
stmelil i farní společenství. Spolu 
s našimi farníky putovali i farníci 
mého spolužáka P. Petra Kuníka. 

 
„Životní zájezd, výborná společnost, skvělý průvodce. Vel-
mi silný zážitek, když si člověk uvědomí, že chodí po sto-
pách Ježíše.“ 
„Ze všech zájezdů všeobecně největším, nejsilnějším 
a naprosto nezapomenutelným zážitkem pro mě byl Izrael. 
Od prvního kroku z paluby letadla v Tel Avivu, když jsme 
se nadechli nezvykle teplého a vlhkého vzduchu, přes 
všechna posvátná místa, kde jsme kráčeli po stopách bib-
lických postav, až po do té doby nepředstavitelnou Jud-
skou poušť.“ 
 
„Návštěva Svaté země mi pomohla porozumět některým souvislostem v Písmu 

Svatém. Každý den jsme navštívili nová místa 
a také usínali v jiné posteli. Okamžiky, kdy jsme se 
prodírali davy a báli se, že se ztratíme v tlačenici, 
střídaly chvíle, kdy jsme seděli v klidných zahra-
dách, a nebo se procházeli po kamenitých cestič-
kách, které v člověku budily naději, že snad i narazí 
na některého z apoštolů, či přímo na samotného 
Ježíše :) 
Velmi mě však fascinovala poušť a také moře, kte-
ré pro nás nejsou přirozeným prostředím, zatímco 
v Písmu Svatém jsou často používány jako obrazy. 
Vidět ten kontrast a ještě právě na místě, kudy před 
dvěma tisíci lety chodil sám Kristus, je nezapome-
nutelné.“ 
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2009  
Z farní kroniky: Cesta, která nahradila farní zájezd, 
vedla v neděli 27. září do Brna na setkání se Sva-
tým otcem Benediktem XVI. 
„Byli jsme zařazeni do sektoru pro mládež. Ještě 
snad 10 minut před zahájením slavnostní mše byli 
někteří mládežníci stále ve spacácích a vyloženě 

čekali, až jim Svatý otec udělá budíček :).“ 
„Postupně jsem se dozvěděl, že sedes, na 
kterém seděl papež Benedikt, se stal papež-
ským sedes. Původně byl totiž opatský a po-
cházel z kláštera v Nové Říši na Vysočině.“ 
„Nezapomenutelným okamžikem pro mě byla 
neskutečná solidarita při soustředění se na 
příjezd a mši svatou se Svatým otcem Bene-

diktem. Navázaná nová přátelství s lidmi, kteří dovedou pomoci ve složitostech 
a problémech každodenního života a síla společné modlitby, kdykoliv je potřeba.“ 

Děkuji všem, kdo mi poskytli informace a věnovali mi svůj čas.  
bj 
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Svatý rok milosrdenství  
Hlavní náplní Roku milosrdenství je víra a to, že má navracet církev 
k jejímu prvořadému poslání, totiž být ve všech aspektech svého 
pastoračního života znamením a svědectvím milosrdenství. Papež 
František k tomu napsal: „Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvě-

nou Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, 
opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v po-
skytování útěchy a odpuštění.“ 

Českobudějovická diecéze 
České Budějovice, katedrála sv. Miku-
láše 
Tábor – Klokoty 
Dobrá Voda u Nových Hradů 

 

Pražská arcidiecéze 
Praha, katedrála sv. Víta, Vojtěcha 
a Václava 
Praha, kostel Nejsvětějšího Srdce Pá-
ně 
Praha, kostel Panny Marie Vítězné 
a sv. Antonína Paduánského (Pražské 
Jezulátko) 
Stará Boleslav, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 
Hrádek u Vlašimi, kostel sv. Matouše 

Prohlédněte si pozorně mapku naší 
republiky. Zajímá vás, co je na ní vy-
značeno? Na všech těchto místech 
můžete projít Svatou branou a vyprošo-
vat milosti pro sebe, své blízké i celý 
svět. Neváhejte a co nejvíc jich během 
prázdnin navštivte.  

Svaté brány v naší zemi 

Papež František 
 

Svatá brána ve Frýdku 
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Slaný, klášterní kostel Nejsvětější Trojice 
Svatá Hora u Příbrami, bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
Zvláštní jubilejní chrám: Kostel Panny Marie a sv. Benigny (Svatá Dobrotivá v Za-
ječově) poutní kostelem ustanoven na období 1. července – 31. srpna 2016. 
 

Královéhradecká diecéze 
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha 
Luže, Poutní kostel Panny Marie Pomocnice na Chlumku 
Želiv, kostel Narození Panny Marie 
 

Litoměřická diecéze 
Litoměřice, katedrála sv. Štěpána 
Liběšice u Žatce, poutní kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie 
Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy 
Bozkov, poutní kostel Navštívení Panny Marie 
 

Plzeňská diecéze 
Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje 
Ostrov, kostel sv. Michaela Archanděla 
Mariánské Lázně, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Klatovy, kostel Narození Panny Marie  
Klášter Teplá, opatský kostel Zvěstování  
Loket (od 13. listopadu 2016) 
 

Brněnská diecéze 
Brno, katedrála sv. Petra a Pavla  
Žarošice, kostel sv. Anny  
Kostelní Vydří, kostel Panny Marie Karmelské  
Znojmo, kostel sv. Kříže  
Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše  
 

Ostravsko-opavská diecéze 
Ostrava, katedrála Božského Spasitele 
Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 
Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku 
Poutní kostel Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) 
u Zlatých Hor 
Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilí-
ně u Krnova 

Olomoucká arcidiecéze 
 

Olomouc,  
katedrála sv. Václava 

 

Svatý Hostýn 
 

Velehrad 
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Jak číst Bibli? Prostý a účinný recept 
Jednoduchý avšak účinný recept: jednoduše vzít a číst 

Papež František často nabádá k tomu, abychom 
s sebou nosili evangelium: „Proč číst Bibli? Je 
tak důležité přečíst si během dne jeden úryvek 
z evangelia! Proč? Abychom se ho naučili na-
zpaměť? Ne. Ale abychom nalezli Ježíše, proto-
že Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve 
svém evangeliu. Pokaždé, když čtu evangelium, 
nacházím Krista. Zvykněte si proto denně číst 
jednu i maličkou pasáž z evangelia a stále 
s sebou noste nějaké vydání evangelia, abyste 
jej mohli číst“ (11. 1. 2015). 

Papež dává velmi prostý, avšak zároveň účinný recept: jednoduše vzít a číst. Číst 
tak, jak umím, a časem se to bude postupně zlepšovat a zdokonalovat. 
 
To, co máme před očima, nás zpravidla ovlivňuje 
Všichni máme jednu základní zkušenost: to, co máme před očima, zpravidla ovliv-
ňuje naše myšlenky a touhy. Vidíme televizi či počítač? Tak ji zapneme. Vidíme 
jídlo? Tak vezmeme a sníme. Obdivujeme nějakou novinku u známých či 
v reklamě? Chceme ji mít také. Pokud ty věci nevidíme, tak na ně často nemáme 
ani pomyšlení. 
 
Obrácení sv. Augustina na základě příruční Bible 
Možná že známe dramatický životní příběh sv. Augustina. Přece jen stojí za to si 
připomenout jeden moment z jeho procesu obrácení. Jednou se sám procházel 
na zahradě a uslyšel záhadný hlas: nevěděl, odkud přicházel, nikdo u něj nebyl. 
A ten hlas opakoval: „Tolle et lege“ – „Vezmi a čti“. Augustin měl u sebe Pavlovy 
listy, namátkou je otevřel u těchto slov: „Ne v hýření a opilství, v nemravnosti 
a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista 
a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním“ (Řím 13,13-14). 
 
Tato slova padla na půdu jeho srdce, pronikla až do hlubin a vyvolala revoluci: 
dlouho váhající filozof se konečně rozhoupal ke kroku obrácení, k odložení staré-

Biblický seriál XVII. 
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ho života (dosud žil „ve 
svobodě“, užíval si živo-
ta bez zábran) a k přijetí 
křtu, života nového 
(Vyznání, VIII, 12, 29). 
 
Kdyby s sebou Augustin 
neměl Pavlovy listy, tak 
by možná musel na své 
obrácení čekat ještě 
dlouho. Bůh velmi často 
používá obyčejné lidské 
prostředky a situace! 
Třeba v konkrétní situaci 
nám připomíná určitá 
slova Písma: ta slova, 
která jsme kdysi vstře-
bali, se v určitém oka-
mžiku stanou „slovy ži-
vota“, „šitými na míru 
tady a teď“. 
 
Náš krok vstříc Bohu 
Duchovní život si můžeme zbytečně zkomplikovat tím, že ho příliš „zduchovníme“! 
Tím, že nebudeme používat obyčejné lidské prostředky a dobré nápady, ale bude-
me čekat, že milost najednou spadne z nebe. Ano, milost padá z nebe častěji, než 
si myslíme, ale očekává i naši spolupráci, nastavenou dlaň. Vzpomeňme si na 
evangelijní příběh o rozmnožení chlebů a ryb: Ježíš si nechá nejprve přinést pár 
chlebů a dvě ryby! Proč? Copak nemohl nasytit zástupy bez tohoto „směšného 
příspěvku“? Mohl! Ale on chtěl opět ukázat, že chce náš podíl, naši spolupráci. 
Nechce jednat pro nás bez nás. Stejně tak proměnění vody ve víno na svatbě 
v Káně: potřeboval nechat naplnit džbány vodou. Náš čas, naše obyčejné čtení 
Písma, naše snaha: to je tou obyčejnou vodou, kterou on sám chce proměnit 
v opojné víno. Nebude-li tato voda, nebude ani víno. 
 
 

Převzato z www.pastorace.cz podle knihy: Angelo Scarano, Modlitba s Biblí 
v ruce, Karmelitánské nakladatelství. 

am 
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Nedělní klub Kubík  
ve školním roce 2015/2016 

I v tomto školním roce se děti od čtyř let až po žáky 
druhých tříd ZŠ setkávaly v rámci nedělní hrubé mše 
svaté k vlastní bohoslužbě slova - v tzv. Nedělním klubu 
Kubík. 
Hlavní náplní Kubíku je přiblížit dětem 
evangelium způsobem jim blízkým. Kro-
mě toho mají možnost se poznat 
s ostatními vrstevníky, seznámit se 
s životem farnosti i se do něj aktivně 
zapojit. 
První Kubík, ve kterém jsme se po vel-
kých prázdninách sešli, byl netradičně 
až první říjnovou neděli. Mohl za to 
nejen farní zájezd a děkovná mše svatá 
ve vinohradech, ale hlavně rozsáhlé 
stavební úpravy na faře. I přes několika-
týdenní odklad se musel Kubík na nece-
lý měsíc uskromnit v prostorách farní 
knihovny. Měli jsme z toho hrůzu, ale 
opět se ukázalo, že dobrých lidí, 
a v našem případě i malých ☺, se ve-
jde vždycky dost. V úzkém kruhu jsme 
tak prožili měsíc říjen, který je nejen 
měsícem růžence, ale také misií. 
Na misijní neděli jsme pak společně 
s dětmi ze scholy Samuel připravili per-
níčky, které jsme po mši rozdávali všem 
farníkům. Některé trošku barvily, 
a obdarovaní tak mohou vzpomínat na 
své zářivě modré či zelené úsměvy. 
Snad ale děti nezapomenou, jakou měly radost, když se mohly podělit s ostatními. 
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Během podzimu proběhlo na 
faře několik uklízecích brigád, 
do kterých se zapojily ženy 
z modlitebních společenství, 
společenství mládeže, biřmo-
vanci, ministranti a vůbec kdo 
se nachomýtl. Do konce ka-
lendářního roku zažila farní 
budova ještě několik proměn. 
K novému sociálnímu zaříze-
ní se také přidalo nové osvět-
lení a hlavně byly všechny prostory vymalovány. Děkujeme všem, kdo pomohli, 
aby mohl nejen Kubík, ale všechny aktivity bez větších komplikací probíhat. 
Začátkem listopadu jsem také mohli v Kubíku přivítat vzácného hosta - sestru Mi-
ladu z kongregace sester Neposkvrněného početí Panny Marie. Ta si připravila 
pro děti krásnou katechezi o svatém Martinovi, při které si děti nejen zahrály na 
vojáky, ale hlavně opět poznaly radost z obdarování druhých.  
Radost se snažily děti udělat i samotnému Ježíškovi, a to přípravou dárku k jeho 
narozeninám. Jak se jim to podařilo, jsme viděli na Živém betlému.  
Od ledna se nejen Kubík, ale všichni, kdo novou budovu fary využívají, mohou 
setkávat v čistém, teplém a vůbec přívětivém prostředí. Díky tomu si můžeme 
nejen společně číst o Pánu Bohu, povídat si, ale také si občas zatancovat, zazpí-
vat a i něco vytvořit. Nejvíc se nám asi vydařily kytičky, které děti připravily ma-
minkám ke Dnu matek. 

Máme za sebou opět moc hezký rok a snad se v hojném počtu setkáme 
v Kubíku i po prázdninách.  
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K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ  
POPRVÉ PŘISTOUPILI 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
Každým rokem při arcidiecézní pouti 

k sv. Janu Sarkanderovi předává otec 
arcibiskup Mons. Jan Graubner 
„Děkovné uznání“ a medaili sv. Jana 
Sarkandera zasloužilým farníkům naší 
arcidiecéze. Letos byla mezi oceněný-
mi i naše farnice, paní Anna Jeglová. 
Gratulujeme! 

V minulosti toto ocenění v naší far-
nosti přijali: Anna Kolková a Josef 
Moštěk. 

OCENĚNÍ  
FARNÍCI  
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Taťána Kateřina Truxová 
Eliška Kašpaříková 

Matyáš Mikulec 
Sofie Anna Podškubková 

Klára Žáčková 
Anna Marie Mazáčová 

Valentýna Tereza Macko  

Ondřej Truxa  
& 

MUDr. Petra Truxová roz. Knotková 
 

Ing. Petr Kachník  
& 

Klára Tykalová 
 

Ing. Robert Konečný 
& 

Ing. Veronika Knotková 
 

Martin Solař  
& 

Vladěna Šrámková 

DO SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE 
JSME PŘIJALI 

DO BOŽÍCH RUKOU  
JSME ODEVZDALI 

Ludmila Tomalová; 812 
Ludmila Koníčková; 77 

Jan Mikulec; 553 
Anna Knotková; 136 

Božena Koníčková; 934 
Šimon Ryšavý; 459 

Marta Moštková; 976 
Cecilie Strážnická; 508 

Pavel Kaluža; 1133 Uherské Hradiště 
Alena Ušelová; 161 

Stanislav Moštěk; 154  

Kronika farnosti 
SVÁTOST MANŽELSTVÍ          

UZAVŘELI 



2016 
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Katolická charismatická  
konference  

 6. - 10. července 2016   

Více informací na nástěnce nebo 
na webových stránkách 
www.konference.cho.cz. 

Určitě vás o prázdninách čeká mnoho 
krásných zážitků. Napište nám ze svých 
cest pohlednici na adresu farnosti a po-
dělte se se svými radostmi.  
Pohlednice jsou mimo jiné slosovatelné. 
Na konci prázdnin získá nejeden cesto-
vatel milou odměnu. 

Na vaše psaní se těší váš Jákob 
 

 
 

Římskokatolická  
farnost Vlčnov 
č. p. 118 
Vlčnov 
687 61  

6. ročník 

Farní pouť  
na Svatý Antonínek 

14. srpna 2016 
 

10.30 Vychází pěší pouť od kostela 
14.00 Odjezd autobusu 
15.00 Mše svatá naší farnosti  

VELEHRAD 
4. července  
19.30  hodin 
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE 
 

5. července 

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD  
Mše svaté v bazilice: 6.30, 7.30 hodin 
8.30 hodin Celebrují novokněží  
10.30  hodin Slavnostní poutní mše  
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Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošť-
ková 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 

 neděle 3. 7. 14. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá,  celebruje novokněz P. Petr Pavel Severin OPraem, 

po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání 
 úterý 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 24. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 14. 8. 20. neděle v mezidobí  
 7.30 hodin mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 
 pondělí 15. 8.  
 18.30 hodin mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 pátek 2. 9.  
 18.30 hodin duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem 

školákům a pedagogům při mši svaté pro děti 
 neděle 11. 9. 24. neděle v mezidobí 
  Děkování a prosba za úrodu 
 9.00 hodin slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za příznivé-

ho počasí se uskuteční pod širým nebem u kaple pod vinohrady 
 neděle 25. 9. 26. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin mše svatá 
 9.30 hodin mše svatá s žehnáním plastiky sv. Ambrože, patrona včelařů 

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



Autoři fotografií: 
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nahoře, 
12, 13, zadní strana 
Jan Zemek: 9 uprostřed a dole, 17 
Martina Mošťková: 15 
Člověk a víra - Martina Mošťková: 14, 18 
Člověk a víra - Josef Cinciala: 10 
Člověk a víra - Pavel Langer: 16 


