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Milé maminky a babičky, 
v posledním čísle letošního farního 

časopisu bych chtěl oslovit zvláště 
vás. Vstupujeme do nového církevní-
ho roku, do Adventu, kterým nás mi-
mo jiné provází Panna Maria. U ní 
se chceme učit, s ní chceme projít ten-
to svatý čas, ona je Matkou nás 
všech, Bůh nám ji dal. 

Chci pak vzpomenout další vý-
znamné maminky a babičky 
v dějinách církve, sv. Moniku či sv. 
Ludmilu. Obě si byly vědomy, jak dů-
ležitým úkolem je předávání víry. 
Jedna s láskou učila svého vnuka 
Václava všemu, co 
je třeba pro dobrý 
vztah k Pánu Ježí-
ši, druhá dlouhý 
čas setrvávala na 
modlitbách za ob-
rácení svého syna 
Augustina. 

S odvahou a odhodláním znovu při-
jměme tento úkol výchovy i modlitby 
za své děti a vnuky. Mnohdy to ne-
bude snadné, pro tyto chvíle přijměme 
návod sv. Terezičky z Lisieux, která 

se rozhodla vyprosit obrácení pro vra-
ha odsouzeného k trestu smrti. Roz-
hodla se nasadit všechny duchovní 
páky pro jeho záchranu. 

Věděla, že sama nezmůže nic, proto 
1. nabídla Pánu Bohu všechny ne-

konečné zásluhy Pána Ježíše, 
2. dále poklady svaté církve, 
3. dala sloužit mši svatou na daný 

úmysl a 
4. nepřestávala důvěřovat 

v Ježíšovo nekonečné milosrdenství. 
I my použijme všechny duchovní 

páky, když jde o záchranu duší. 

Drazí bratři a sestry, 
všechny vás vítám v adventní době 

a přeji nám všem, 
aby byl každý den 
přijat a využit jako 
Boží dar. Apel na 
přímluvnou modlit-
bu, který jsem vý-
še sdělil zvláště 

maminkám a babičkám, může samo-
zřejmě využít každý. Máme zde přece 
čas obrácení. Vždy ale začněme u 
sebe. Každá přímluvná modlitba začí-
ná vlastním zpytováním svědomí, pak 
pokračuje chválou samotného Boha – 
vstupem do jeho blízkosti a teprve 

VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 

Každá přímluvná modlitba začí-
ná vlastním zpytováním svědomí, 
pak pokračuje chválou samotného 
Boha – vstupem do jeho blízkosti 
a teprve pak následuje předložení 
našich proseb. 
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strop kostela sv. Josefa v Římě 

pak následuje předložení našich pro-
seb. 

Když vzpomínám čas obrácení, co 
že to máme vlastně udělat? Nejde 
o to, že já něco udělám, ale že vezmu 
vážně to, co dělá Bůh. 
Že se odvrátím od 
svých zaběhlých návy-
ků, od svých představ. 
Nechceme nějak zdo-
konalit svůj nábožen-
ský život. Obrácení je 
otevřenost pro Ježíše, 
odvrácení se od se-
bezdokonalování, od 
pěstování ješitnosti. 
Obracíme se, když se 
zcela a bez výhrad 
obracíme ke Kristu. 
Když nasloucháme 
a posloucháme, tak 
nakonec pro vyrovnání 
cest taky něco udělá-
me, ale je to na prvním 
místě sám Bůh, kdo tu 
cestu rovná. Ne já. 
Jediná podmínka je 
uznání a vyznání 
hříchů a přijetí odpuš-
tění. 

Celé naší farní rodině přeji krásné, 
požehnané a dobře prožité adventní 
dny. Ať můžeme spolu s anděly zpívat 
radostné Gloria tomu, který se narodil 
pro nás a chce se denně rodit 
i v našich srdcích. Vždyť jediným úko-
lem našeho života je tuto lásku při-
jmout a na ni odpovědět. 

Kéž se nám to podaří 
Váš P. Ladislav 

Obrácení je otevřenost pro Ježí-
še, odvrácení se od sebezdokona-

lování, od pěstování ješitnosti.  
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- vedení bohoslužeb (kostel, charitní 
dům a jiné) 
- přípravy na křty, první svaté přijímání, 
biřmování a svatby 
- udílení svátostí 
- návštěvy nemocných 
- správa farních budov 
- péče o farní zahradu 
- farní kancelář a úřední hodiny 
- správa farních webových stránek 

Často slyšíme, že farnost má být rodinou, kde každý přispěje tím, co umí. Tak 
můžeme nabídnout své řemeslo, své schopnosti, protože vše, co máme a co umí-
me, je Božím darem. K nomu nás také vyzýval otec arcibiskup, aby každý ve far-
nosti nabídl kousek svého času pro společné dobro. Nyní se blíží konec roku, a to 
je čas, kdy se patří jménem celé farnosti poděkovat každému, kdo nějak přispěl 
k tomu, že je naše farní rodina živá. Někdo je zapojen hned do několika oblastí, 
jiný méně. Dali jsme proto v redakční radě hlavy dohromady, abychom vypsali 
alespoň to nejdůležitější, co se ve farnosti děje. Může to být připomínka toho, že 
se nic nepřipraví jen tak samo od sebe, a že za vším stojí něčí čas a úsilí. Přijmě-
me tento výčet jako poděkování všem zapojeným (i těm, kteří v tomto výčtu 
nejsou) a zároveň jako nástin toho, kde můžeme najít své zapojení. 

NAŠE  
FARNÍ  

RODINA 
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- výuka náboženství 
- pořádání farních poutí a zájezdů 
- zvaní významných hostů a pořádání 
koncertů 
- zajištění ekonomických záležitostí, 
práce ekonomické rady 
- práce pastorační rady (spoluutváření 
fungující farní rodiny, hledání cest 
k předávání a prohlubování víry, pasto-
rační program farnosti a mnoho další-
ho) 
- vedení a účastnění se modlitebních 
společenství (Eucharistická hodina, 
Modlitby matek, Fatimský apoštolát, 
společenství mladých, společenství 
terciářů, společenství starších, Živý 
růženec) 
- farní knihovna 
- farní časopis Jákob 

- kostelníci (příprava na bohoslužby, 
otevírání kostela, mimořádné spouštění 
zvonů, zajištění běžné údržby a mnoho 
jiného) 
- akolyté (podávání svatého přijímání 
při bohoslužbách a v charitním domě) 
- ministranti (služby u oltáře, schůzky, 

nácviky, výlety, …) 
- varhanice (nácviky, doprovod boho-
služeb) 
- lektoři (příprava a přednes Božího 
slova) 
- schola (nácviky, schůzky, zpěv při 
bohoslužbách) 
- vedení scholy (příprava nácviků, 
schůzek, příp. dalších vystoupení) 
- sbor (nácviky, zpěv při bohoslužbách) 
- zpěv při pohřbech 
- dechová hudba 
- vedení modlitby růžence před boho-
službami 
- úklid kostela 
- květinová výzdoba a květinové dary 
(v kostele, pro děkování za úrodu nebo 
farní pouť na Svatý Antonínek) 
- výzdoba okolí kostela (např. při prv-
ním svatém přijímání a biřmování) 
- výzdoba na svatby 
- příprava a organizace významných 
událostí (např. biřmování, první sv. při-
jímání, slavnost Těla a Krve Páně, dě-
kování za úrodu, …) 
- příprava baldachýnu na slavnost Těla 
a Krve Páně 
- praní a žehlení liturgického prádla 
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a oblečení pro kněze a ministranty 
- údržba a stavění betléma v kostele 
- příprava Božího hrobu, Mariánského 
oltáře aj. 
- příprava stromků na Vánoce 
- úklid okolí kostela (zametání, sečení 
trávy, úklid sněhu, hrabání listí, čistění 
rýn a okapů, …) 
- úklid farních budov (příprava na koná-
ní programu, mytí oken či úklid po 
opravách, ...) 

- příprava farní zahrady na farní den 
(sečení, celkový úklid) 
- příprava podia (farní den, děkování za 
úrodu, koncerty, Živý betlém, …) 
- zajištění ozvučení 
- zajištění lavic, židlí (např. k farnímu 
dni) 
- zastřešení farní zahrady k farnímu dni 
- zajištění, příprava a prezentace pro-
gramu (farní den, Živý betlém, …) 
- zajištění občerstvení, obsluhy, dovozu 
a čepování nápojů (farní den, Živý bet-
lém, …) 
- darování občerstvení a dalších suro-
vin (např. vdolečky, zákusky, ovoce, 
klobásy, pivo, víno a mnoho dalšího) 

- farní kavárna 
- příprava jídla pro kněze či hosty 
(zpovědní dny v době adventní a post-
ní, slavnost biřmování apod.) 
 
- Nedělní klub Kubík – bohoslužba slo-
va pro děti 
- soustředění ministrantů a scholy 
(výlety, hry, nácviky, …) 
- aktivity pro prvokomunikanty (sobotní 
soustředění, setkání na faře, …) 
- aktivity pro děti (adventní, postní, má-
jové, …) 
- misijní činnost dětí (oslava misijní ne-
děle, misijní dílničky a další) 
- roráty a snídaně po rorátech 
 
- údržbářské práce 
- brigády (při nejrůznějších opravách) 
- péče o vývěsky 
- roznášení Betlémského světla či kle-
pání o velikonočním triduu 
- vedení a zapojení se do Tříkrálové 
sbírky 
- dokumentování akcí, pomoc s psaním 
farní kroniky a jiných archivních materi-
álů 

a mnoho dalšího. 
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Kdo tomu uvěří?  
Josef s Marií byli snoubenci. V tehdejší době bylo zvy-
kem, že se sešli rodiče z obou stran a domluvili svatbu. 
Snoubenci nebydleli spolu, ale s rodiči. Jejich svatební 
noc měla být jejich první společnou nocí. V Bibli čteme: 
„Ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala…“ Jak 
asi takové „shledalo se“ mohlo probíhat? Dospívající 
dcera přijde za mámou. Mami, jsem těhotná! – Máma 
spráskne ruce: No to je nadělení! To jste nemohli 
s Josefem počkat!? To bude pěkná ostuda. Co si asi 

rodiče Marie pomysleli, když jim začala tvrdit, že otcem dítěte je 
Duch svatý!? Možná má holka horečku, asi blouzní! Takto přece 

nemohla přijít do jiného stavu! U toho musí být muž a žena. To 
přece ví každý!  

Jedinečné poselství  
Ale Marie věděla, co prožila. Když za ní přišel anděl Gabriel, 
nebyl u toho nikdo jiný než ona. Bůh jí skrze anděla oznámil 
něco výjimečného, naprosto jedinečného: „Narodí se ti syn, 
člověk i Bůh nerozlučně spojený v jedno.“ Ano, je to lidsky ne-

  

VÁNOCE, 
IDYLICKÝ PŘÍBĚH? 

Vánoce jsou nejkrásnějším svátkem v roce. Těší se na ně jak mladí tak staří. 
Idyla Vánoc má svoje kouzlo a nenapodobitelnou atmosféru. Vůně jehličí a cuk-
roví se line domem a ze všech stran slyšíme krásné vánoční koledy. Vánoce šíří 
atmosféru pokoje, lásky, radosti a míru. Vánoční idylu násobí také dárky pod 
stromečkem, které jsou svědky toho, že nejsme sami, opuš-
těni, ale že na nás někdo myslí a má nás rád. V tyto dny si 
připomínáme příběh o narození Ježíše Krista – Spasitele 
světa. Zamysleli jste se někdy nad tím, jak to ve skutečnosti 
prožívaly hlavní postavy vánočního příběhu?  
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možné. Nedává to smysl. A přesto: u Boha není nic nemožného. „Marie, musíš 
tomu uvěřit! Z Boží moci, která tě zastíní, v tvém těle počne lidský život.“ A Marie 
tomu uvěřila a přijala své poslání. Proto se stala součástí zvláštního Božího plánu: 
být matkou Božího Syna. Toho, který přišel na svět, aby zachránil nás hříšné.  

Rozhodnutí lásky  
A co na to Josef? Uvěří tomu? Přijme i on poslání, které 
má Bůh pro něho? Vždyť Josef s Marií mají vytvořit rodinu 
a postarat se o Božího Syna. Co by si asi běžný muž 
v takové situaci myslel? Taková věc se jistě brzy provalí 
a já budu celý život nést stigma, že jsem si vzal nevěrnici 
a vychovával cizí dítě. Lidé si o tom budou povídat… 
S tímto stínem by musel Josef žít! Divíme se, že váhal? 
O Josefovi čteme, že to byl muž spravedlivý a nechtěl Marii 
vystavit hanbě.  
Mnoho dnešních mladých mužů by to řešilo tak, že by po-
slali svoji milou na potrat. Josef byl bohabojný muž a takto neuvažoval. Jaké měl 
možnosti? Mohl přijít k městské bráně (to byl tehdejší městský úřad) a veřejně 
oznámit, že snoubenka mu byla nevěrná, a proto zasnoubení ruší. Marie by byla 
veřejně zostuzena, možná i kamenována. Nebo ji mohl propustit potají s tím, že 
by jí dal rozlukový lístek. Josef byl muž, který bral Mojžíšův zákon vážně, bál se 
zarmoutit Boha, ale zároveň hluboce miloval svoji snoubenku. Správná řešení 
často nejsou vůbec snadná. Míváme problém spojit spravedlnost a milost, pravdu 
a lásku. Jednat s vírou i poslušností Bohu.  

Bůh nás chce vést  
Bůh měl jiný plán, lepší. Na takový by Josef nebyl 
schopen přijít. Bůh mu zjevil svoji cestu. Ta cesta je 
svatá. Boží plány jsou dokonalé, převyšují lidské uva-
žování. Jsou někdy obestřeny tajemstvím, protože ne-
vidíme až na konec, nevíme proč a nevíme, kam nás 
ta cesta dovede. Ale Bůh ví a zná. On nás chce vést!  

Josef poslechl Boží slovo, které k němu přišlo skrze anděla. Uvěřil, že to dítě, kte-
ré má Marie pod srdcem, je od Boha. Uvěřil, že příčinou není hřích. Uvěřil, že se 
nějakým zvláštním a pro něho v tu chvíli nepochopitelným způsobem naplňuje 
proroky dávno předem ohlašované Boží zaslíbení: Narodí se Ježíš – Spasitel svě-



Jákob—doba adventní a vánoční 2016 9 

ta. Josef tedy přijal Marii za svou manželku a po Ježíšově narození udělal to, co 
dělal každý židovský otec: dal dítěti jméno. Tím ukázal, že ho přijal do své rodiny.  

Umíš přijmout Boží plány?  
Josef a Maria nám jsou velkým příkladem v tom, že 
své úkoly přijali pokorně, poslušně a s vírou. Chce-
me i my hledat Boží vůli? Jsme ochotní ji přijmout a 
následovat, i když to může něco stát? Jak děláme 
rozhodnutí, když stojíme na svých křižovatkách 
života? Rychle a sobecky? Zbrkle se zbavuje-
me té nepříjemné nejistoty? Nebo v pokoře 
čekáme, přemýšlíme, modlíme se, prosíme 
Boha o zjevení jeho vůle pro náš život, pro na-
še manželství nebo rodinu?  
Nebojme se jít Boží cestou, tak jako jí šel Josef 
s Marií. Boží cesta je úzká, náročná, někdy i plná trní. Ale je to cesta pravdy. Je to 
cesta života, života věčného. Je to cesta požehnání. Pokud cítíš, že tě Bůh někam 
vede, tak se toho neboj. Vyjdi. Pán tě povede za ruku. Znamením Božích dětí je 
to, že se nechají vést Duchem Božím.  

Pavel Coufal 
Brněnská tisková misie  
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Biblický seriál 
Po delší době opět vybíráme v knize Provokující evangelia od Alessandra 

Pronzata, a to díl s podtitulem První liturgie církve chudých. 
„V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři 
a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou 
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem 
nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. An-
děl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou 
radost, radost pro všechen lid: V městě Davi-
dově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kris-
tus Pán“ (Lk 2,8-20). 
Přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat. 
Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém 

příchodu neuvědomil. Správným hierarchickým postupem se nezabýval. Žádná tisko-
vá konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala. Přesto mu leželo 
na srdci, aby o jeho příchodu někdo věděl. Někdo, kdo měl právo dozvědět se o něm 
jako první. Proto posílá své posly k pastýřům, kteří nocují a hlídají své stádo pod ši-
rým nebem.  

Ježíš se narodil jako chudé dítě, a ještě k tomu mimo domov. Nejdřív ze všech se 
chce ukázat lidem, kteří jsou na tom podobně: také nemají domov a spořádaní lidé 
jimi opovrhují. Pastýři žijí nejen na okraji společnosti, ale i na okraji své náboženské 
komunity. „Zbožní lidé“, farizeové, na ně hledí úkosem, protože jsou nevzdělaní, 
a tudíž neznají Zákon. Nežijí podle náboženských předpisů, a proto jsou odsouzeni 
k zavržení. Kristus chtěl, aby andělé ohlásili jeho příchod právě těmto vyděděncům. 
No to je tedy chování! Zrovna tihle mají mít přednost? 

Kristus chce, aby v tom všichni měli hned od začátku jasno. Dává nám jednoznačně 
na srozuměnou, že jeho preference se od našich hodně odlišují nebo jsou s nimi do-
konce v rozporu. Náležitého úředního postupu se od něj nedočkáme, naše výsady 
nebude brát v úvahu, nebude dodržovat předepsané ceremoniály. Vidí svět vzhůru 
nohama. Velcí jsou v jeho očích malí, poslední jsou první, z vyvrhelů jsou obletovaní 
hosté.  

Právě pastýři počíná řada nepříjemných překvapení, která nám evangelia přichysta-
la. Nové věci, které křesťanství přináší, jsou v první řadě zvěstovány těm, kdo jsou 
„mimo“, a právě tito lidé se jich zmocňují jako první. Ty, kdo jsou „uvnitř“, kdo jsou 
součástí instituce, bude Ježíšovo počínání opakovaně uvádět do rozpaků. Zvenčí, 
z ciziny přicházejí i mudrci. Herodes, který je uvnitř, se o narození „židovského krále“ 



Jákob—doba adventní a vánoční 2016 11 

Biblická soutěž o knihu: 

Tweetuj s Bohem 

dozvídá právě od nich.  
Ježíš bude mít dvanáct přátel, první vůdčí osobnosti své církve. Kříž s ním však 

neponesou apoštolové, ale člověk, který mezi ně nikdy nepatřil: Šimon z Kyrény. Že 
je Mesiáš, odhalí Ježíš před Samaritánkou, ženou, která není součástí vyvoleného 
národa, jíž se nedostalo Božího zaslíbení a u níž navíc nemůže být ani řeč o příklad-
ném životě. „Nové přikázání“ neilustruje Ježíš ani na knězi, ani na levitovi, ale na Sa-
maritánovi, muži zvenčí, jehož národ Židé nenáviděli. „Prvním člověkem, který se 
spolu s Kristem dostal do nebe, tedy prvním křesťanským světcem je vrah, který 
o Kristu nikdy neslyšel.“ 

Pastýři dostali přednost přede všemi a rozhodně toho chtěli využít: „Řekli si mezi 
sebou: ‘Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán 
oznámil!’“ (Lk 2,15). Boha, který se stal člověkem, jako první spatřili vyděděnci a při-
vlastnili si ho. A co my? My, ti první a privilegovaní, nemáme na vybranou: nezbývá 
nám než ustoupit stranou a dovolit této spodině společnosti, těmto vyvrhelům, aby 
nás předběhli. A můžeme být rádi, když budou tak hodní a alespoň něco nám o svém 
setkání s Kristem povědí. „Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pově-
děno“ (Lk 2,17). Může se dokonce stát, že povolení ke vstupu nám obstarají právě ti, 
kdo přišli zvenčí. Musíme se však zavázat, že jejich liturgii tvořenou tichem, do něhož 
sem tam zazní jen pár slov, nebudeme ani v nejmenším rušit. 

am 

Výsledky biblické soutěže  
z posledního čísla Jákoba  
Všem soutěžícím děkujeme, že se zúčastnili.  

Všichni účastníci odpověděli na otázky správně, a tak 
postoupili do slosování. 

Pod zraky odborné komise byl vylosován a skvělou knihu 
Tweetuj s Bohem získává: 

Martin Matěj 
Gratulujeme! 

Správné odpovědi 

1b; 2 - Žalmy; 3c; 
4c; 5 - Marie, Niko-
dém, Lazar; 6a; 7c; 
8a; 9 - 1. Královská; 
10b 
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Ministrantský výlet  
do PRAHY 

 

V pátek 4. listopadu 2016 jsme se 
konečně dočkali začátku našeho 
víkendového výletu do Prahy. 
Když nám ten den skončilo vyučování, 
společně jsme odjeli na vlakové nádra-
ží do Starého Města. Odtud nám odjíž-
děl rychlík, který nás dopravil do Olo-

mouce, tam jsme měli asi hodinu času. Po hodině čekání na koleje konečně přijíž-
dělo naše Pendolino. S tímto vlakem jsme jeli až do Prahy.  

Cesta trvala dlouho, ale nám to nevadilo, jelikož vlak byl pěkně zařízený a dobře 
se v něm cestovalo. Po pár hodinách cesty, když jsme již byli skoro v cíli, náš vlak 
nečekaně zastavil kvůli problému na hlavním nádraží. Proto jsme museli vystoupit 
o zastávku dříve. Takže jsme jeli tramvají a pak jsme ještě museli dojít pěšky 
k našemu ubytování.  

Byli jsme ubytovaní u premonstrátů na Strahově. Trochu jsme se zabydleli 
a vyrazili na noční procházku Prahou. Šli jsme se podívat na Karlův most a prošli 
jsme si noční Prahu. Po nějaké době jsme se vrátili na naše ubytování a zalehli do 
postelí.  

V sobotu ráno nás čekala snídaně. Když jsme snídani dojedli, vyrazili jsme opět 
prozkoumávat Prahu. Metrem jsme se dopravili na hlavní nádraží přivítat otce La-
dislava, který se za námi přijel podívat.  

Z nádraží jsme odjeli na Anděl. Na Andělu jsme měli namířeno do Království 
železnic.Tam jsme si například zkusili řídit autobus nebo tramvaj. Bylo tam mnoho 
modelů železnic, ale také známých míst. Až jsme si všechno prohlédli, zašli jsme 
si na oběd. Po obědě jsme šli zpět na metro. Z metra jsme po pár zastávkách vy-
stoupili a kousek došli pešky do Imaginária. 

V Imagináriu jsme si nejprve prošli zrcadlové bludiště a potom jsme se šli podí-
vat do kaleidoskopického kina. Až jsme si vše prohlédli, šli jsme na hlavní nádraží 
a rozloučili jsme se s otcem Ladislavem, který se vracel zpátky do Vlčnova. Poté 
nás metro zavezlo na Vyšehrad, kde jsme si prošli vyšehradský hřbitov Slavín. 



 

Misijní jarmark 
3. neděle adventní 
11. prosince 2016  

po obou mších svatých  
 

výtěžek z prodeje  
poputuje na aktivity  

Papežského  
misijního díla dětí 

 

Předem děkujeme 
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Z Vyšehradu jsme odjeli na Zličín. Na Zličíně jsme se v kině podívali na film a jeli 
zpět na Strahov.  

Když jsme se v neděli ráno vzbudili, byl před námi už jen poslední den naší vý-
pravy. Ráno jsme šli na mši. Po mši už nám nezbývalo moc času se jít někam 
podívat, a proto jsme vyrazili na hlavní nádraží a odtud už jeli zpátky do Vlčnova, 
opět Pendolinem až do Olomouce, kde jsme přestoupili na rychlík, který jel přímo 
do Starého Města. Ze Starého Města jsme se dopravili auty zpět do Vlčnova. 
A tím skončil náš výlet. V Praze se nám všem líbilo. 

ministrant Ondřej Indra  

Vyškrtej všechna slova osmisměrky 
a dozvíš se, co znamená slovo        
Advent. 

P S V Í Č K A 

S A N Ě Ř A K 

C Í C O N CH T 

E E A I R E E 

N E D Ó Z A C 

A O A I O Á D 

R O R Á T Y K 

SVÍČKA 
VĚNEC 
SANĚ 

RORÁTY 
RODINA 
CEDIT 
NORA 

RANEC 
RADA 
NOC 
IZÁK 

DÓZA 
DEN 

CETKA 

 

Adventní dílničky 
 

sobota 10. prosince 2016 
ve 14.00 hodin  
ve farní učebně 

(pastelky s sebou) 

ADVENTNÍ  
OSMISMĚRKA 
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SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU 

PONDĚLÍ  26 .  PROSINCE 
v  15 .30  HODIN 

v  prostorách u  kostela  

KONCERT, kterým ukončíme dobu vánoční: 

Hradišťan a Jiří Pavlica 
 
 
 
 
 
 
sobota 7. ledna 2017 v 17.00 hodin 
kostel sv. Jakuba Staršího ve Vlčnově 
vstupné 150 Kč po bohoslužbách v zákristii kostela nebo 
na obecním úřadě 

Ž IVÝ  
BETLÉM 
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Udělení svátosti  
PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO 
Bůh nám dává Ducha Svatého, abychom mohli žít dobrý 
křesťanský život. Duch Svatý se nám dává především 
skrze svátost křtu a biřmování, které v nás jeho dary 
upevňují (viz. podzimní Jákob). 
Nejvýmluvnějším znamením Ducha Svatého je život 
svatého člověka. Například sv. Maxmilián Kolbe 
(† 1941) ukázal tu největší křesťanskou lásku, ovoce 
Ducha, když nabídl svůj život za život jiného člověka. 
Bez Ducha Svatého nemůže mít nikdo ani křesťanskou 
víru. A je to Duch Svatý, kdo nás učí modlit se srdcem: 
„Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, 
který volá: „Abba, Otče!“ (Gal 4,6). 

OVOCE  
DUCHA SVATÉHO  

láska 
radost 
pokoj 

trpělivost 
shovívavost 

vlídnost 
dobrota 
mírnost 
věrnost 
tichost 

zdrženlivost 
čistota 

(Gal 5,22-23; KKC 1832) 

Každé naše správné rozhodnutí je inspiro-
vané Duchem svatým. Abys mohl/a žít 
opravdový křesťanský život, potřebuješ 

jeho pomoc. Pros o ni!  
Papež František 

BIŘMOVÁNÍ 
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Svátost biřmování 22. října 2016 přijali: 

UTĚŠITEL A POMOCNÍK 
Než Ježíš zemřel, slíbil, že přijde Přímluv-
ce, Pomocník, aby pomáhal jeho následov-
níkům (Jan 14,16-17). Toto slavíme každý 
rok o Letnicích. Jelikož Bůh respektuje naši 
svobodu, je na nás, jestli budeme s Du-
chem svatým spolupracovat, nebo jestli 
půjdeme proti němu: můžeme se rozhod-
nout. Každý den jsme mnoha různými způ-
soby postaveni před toto rozhodnutí. Je to 
podstata toho, co znamená žít jako křesťan. 
Duch Svatý nám dává dary, které nám po-
máhají správně se rozhodnout. Důkazem 
jeho působení v nás je to, co sv. Pavel na-
zývá ovocem Ducha Svatého. Duch svatý 
nám pomáhá modlit se, protože sami to 
neumíme. Jak řekl sv. Pavel: „Duch nám 
přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť 

ani nevíme oč se máme vlastně modlit. A tu 
sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, 
které nelze vyjádřit“ (Řím 8,26). Pomáhá 
nám také vysvětlit naši víru: „Až vás budou 
předvádět do synagog a na soud, před úřa-
dy a vrchnosti, nedělejte si starosti, jak 
a čím byste se hájili nebo co byste měli říci. 
V tu chvíli vás totiž Duch svatý poučí, co je 
třeba říci“ (Lk 12,11-12). 

Marek Bednářík 
Monika Crlová 

Vendula Hanusová 
Veronika Chvílíčková 
Kateřina Kachníková 

Jan Knotek 
Prokop Kroupa 

Stanislav Kučera 

Simona Kuželová 
Radka Mašejová 
Silvie Navláčilová 

Hana Říhová 
Bohdana Šobáňová 

Jiří Vozár 
Veronika Vozárová 

BIŘMOVNCE A VŠECHNY 
MLADÉ SRDEČNĚ ZVEME  

DO NAŠEHO   
 
 
 

MODLITEBNÍHO SPOLČA 
 
   

SCHÁZÍME SE KAŽDÝ PÁTEK 
PO MŠI SVATÉ NA FAŘE 



Kronika farnosti (druhé pololetí) 
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Na toto místo bych rád přiložil novou 
instrukci z Kongregace pro nauku víry 
o nakládání s ostatky zesnulých. Není 
jednoduché se zorientovat ve všem, 
co se kolem nás děje, a tak se může 
stát, že i křesťané zastávají postoje, 
které mohou být v rozporu s vírou. 

Církev preferuje pohřeb zesnulého 
těla do země, i když se nestaví proti 
kremaci (není-li provedena z důvodů 
odporujících víře). Ostatky po kremaci 
musí být ovšem uloženy na hřbitově, 
v kostele nebo na jiném posvátném 
místě; v domácnosti mohou být ulože-
ny pouze se svolením ordináře 
(biskupa). Ostatky nesmí být rozptýle-
ny ve vzduchu, ve vodě, nebo na ze-
mi, stejně tak není přípustné, aby se 
popel z kremace stal součástí bižute-
rie nebo upomínkových předmětů. 

P. Ladislav 

Do společenství církve 
jsme přijali 

Svátost manželství 
uzavřeli 

Do Božích rukou jsme 
odevzdali 

Marie Vozárová, č. p. 44 
Dr. Antonín Plachý, č. p. 1075 
Drahomíra Kučerová, č. p. 20 
Františka Nevařilová, č. p. 493 

Marie Hrubošová, č. p. 300 
Filomena Zemková, č. p. 638 

František Zemek, č. p. 1408, Hluk 
Josef Kučera, č. p. 1042 

Františka Blahová, č. p. 1088 
MVDr. František Knotek, č. p. 126 

Matěj Říha 
Filip Jiří Plaček 

Patrik Lörinc 
Veronika Zemková 

Šimon Mikulec 
Markéta Zdeňka Vaculíková 

Veronika Horáková 
Mikuláš Gabriel 

Nikola Antonie Bachanová 
Šimon Chovánek 
Adam Matouš Ťok 

Jan Břuska 

Radek Mašeja a Radka Matušková 
Tadeáš Kachník a Kateřina Šobáňová 

Jaroslav Vala a Jitka Sovová 

Instrukce 
o nakládání s ostatky  

zesnulých 
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Program 
  Nemocné k návštěvě před Vánocemi nahlaste, prosím, v zákristii 

do 2. neděle adventní. Termín návštěvy bude upřesněn. 
 pondělí 28. 11. 
 18.00 hodin První roráty 
 středa 7. 12. 
  Po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí 
 čtvrtek 8. 12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 sobota 10. 12. 
 od 9.00 hodin Předvánoční svátost smíření 
  Prosím, využijte této příležitosti, dobře se připravte a přijďte nej-

později v deset hodin. 
 14.00 hodin Adventní misijní dílny pro děti 
 neděle 11. 12. 3. neděle adventní 
  Misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů 

z adventních misijních dílen) 
 pondělí 12. 12. 
 19.00 hodin Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů 
 pátek 16. 12. 
  Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 sobota 24. 12. Štědrý den 
 23.00 hodin Mše svatá půlnoční 
 neděle 25. 12. Slavnost Narození Páně 
  Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Koledování u jesliček a požehnání 
 pondělí 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 15.30 hodin Živý betlém v prostorách u kostela 



Jákob—doba adventní a vánoční 2016 19 

 úterý 27. 12. Svátek sv. Jana 
 18.00 hodin Mše svatá 
 středa 28. 12. Svátek sv. Mláďátek 
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 
 pátek 30. 12. Svátek Svaté rodiny 
 18.00 hodin Mše svatá s obnovou manželských slibů 
 sobota 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 
  Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku 
 16.00 hodin Mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc, rekapitulace 

uplynulého roku 
 23.00 hodin Adorace na závěr roku 
 neděle 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Závazný zasvěcený svátek 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 pátek 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy 
 sobota 7. 1. Sobota po Zjevení Páně 
 17.00 hodin Vánoční koncert: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
 neděle 8. 1. Svátek Křtu Páně 
  Poslední den doby vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 

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

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 

Program 



Autoři fotografií: 
Člověk a víra - Martina Mošťková: 4 
Člověk a víra - Pavel Ingr: 6 vpravo, 15, 16 
Martina Mošťková: 5, 9, 20 
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 3, 6 vlevo, 14 
Pavel Ingr: 15 
Viktor Čičel: 12 

Několik fotografií k článku Naše farní rodina 


