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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Drazí farníci,
všechny vás jménem svým i redakční
rady vítám na stránkách podzimního
vydání našeho farního časopisu Jákob.
Nedávno mi řekl jeden člověk, že vydávání farních časopisů je v době Facebooku a jiných sociálních sítí přežitek.
I když jsem zastánce nových komunikačních technologií a využívám je, věřím, že i klasická papírová podoba farního zpravodaje má své. Stejně, jako
má v době internetu stále svůj význam
klasická tiskárnou vonící kniha, mají
svůj význam i stránky časopisu, který si
vezmete s sebou do autobusu nebo ho
podarujete třeba sousedovi. Budeme
vděční za vaše ohlasy k našemu farnímu zpravodaji a jeho tištěné podobě.
Říjen a listopad
Nyní vstupujeme do měsíců, které
přinášejí mnoho podnětů. Je to jednak
měsíc říjen, který je měsícem svatého
růžence (pro památku Panny Marie
Růžencové), měsícem, kdy naše arcidiecéze získá dva nové pomocné biskupy (v sobotu 14. října v 10.00 hodin),
měsícem, kdy máme projevit zodpovědnost za vlast při volbách (20. – 21.
října), ale také měsícem misií (pro Misijní neděli – 22. října). V měsíci listo-

padu začneme týdnem modliteb za
naše zemřelé, můžeme získávat odpustky přivlastnitelné duším v očistci
(od 25. října do 8. listopadu), ale čeká
nás také Den Bible (v neděli 19. listopadu), u jehož příležitosti bychom chtěli
uspořádat malou biblickou výstavu.
Tímto přeji nám všem, abychom nastávající události dobře a s užitkem
prožili. A když půjdeme zvláště modlitbou ozdobit hroby svých blízkých, nezapomínejme na kněze. Vždyť oni jsou
součástí našich rodin, byli povoláni být
duchovními otci naší farní rodiny.
Po svaté zpovědi
Rád bych touto cestou ještě jednou
poděkoval všem, kteří se jakkoli zapojili
jak do oprav a výmalby našeho kostela,
tak do dalších aktivit (kolem oprav či
úklidu) ve farních budovách. Jak jste si
jistě všimli, došlo během výmalby kostela k přesunu sochy Panny Marie Svatohostýnské. S původním místem, kde
byla socha umístěna, se pojí i dlouholetý zvyk vykonat modlitbu pokání
a díkůvzdání po svátosti smíření. Chtěl
bych tímto všechny vyzvat, aby modlitbu konali nikoli někde „v koutě“, ale
s pohledem upřeným na svatostánek. Vždyť zde je přítomen ten, který
nás právě obdaroval odpuštěním.
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Liturgické postoje
Dále chci poděkovat všem,
kteří jste přijali výzvu
k jednotnému postoji při
eucharistické modlitbě. Tedy, že bychom měli (kromě
starých a nemocných) zaujmout postoj klečení od
skončení zpěvu „Svatý“ až do
začátku modlitby „Otče náš“.
Znovu ale musím připomenout postoj při zpěvu tzv.
alelujového verše před
evangeliem. Vždy, pokud
schola nebo sbor zpívá místo
sloky písně alelujový verš
nebo když se cestou od oltáře
k ambonu nese evangeliář, je
třeba povstat ihned (ne až
těsně před čtením evangelia).
Těším se na společně prožité týdny konce liturgického
roku. Zůstávejme ve vzájemné modlitbě.
Váš P. Ladislav

Blahopřání Martině Mošťkové ke sňatku
V těchto pár řádcích bychom rádi poděkovali
naší redaktorce Martině za všechny dny i noci,
které strávila nad psaním článků a sazbou časopisu Jákob,
a popřáli jí mnoho štěstí, ale zejména Božího požehnání
v manželském životě.
Těšíme se na další roky spolupráce
Redakční rada
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První soboty
V minulém roce otec arcibiskup apeloval na obnovu prožívání prvních pátků a tato praxe byla zvláště doporučena dětem, které již mohou přistupovat ke svátosti smíření
a svatému přijímání. Podrobnosti a výpis všech příslibů
naleznete na farním webu: vlcnov.farnost.cz/srdcejezisovo.
Nyní nás vyzývá k obnově slavení prvních sobot a my
tuto výzvu předáváme.
Sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě si někteří připomněli poutí do Fatimy,
jiní při putování Fatimské sochy diecézí. Obojí vyvrcholilo zasvěcením Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už řada papežů zasvětila svět i různé národy včetně
Ruska Panně Marii, jak si to přála. I my jsme jí zasvětili náš národ na Velehradě
při cyrilometodějské pouti v roce 1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při
25. výročí bychom rádi po řádné přípravě zasvěcení národa obnovili. Čas příštích
devíti měsíců nabízí pozvání k osobní přípravě slavením novény prvních sobot
v měsíci. Zvažte, jestli právě Vy nepotřebujete dary, které Spasitel slíbil těm, kteří
slaví devět prvních sobot v měsíci.
– „Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě
během novény, když o to prosí s důvěrou.
– Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
– V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
– Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
– Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
– Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou
všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
– Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního
i nepřítele.
– Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána
jinou osobou.
– Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
– Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili
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svému povolání, obdrží milost pokání
a návratu.
– Rodiče a představení obdrží pomoc
nejen v duchovních, ale i v hmotných
starostech.
– Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez
útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je
nepřekvapí.
Kompletní výčet všech příslibů naleznete na farním webu: vlcnov.farnost.cz/
srdce-mariino.
Jestli duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou
dokazovat tím, že budou po devět po
sobě jdoucích prvních sobot měsíce po
kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce
spojené s Neposkvrněným Srdcem mé
Matky.“
Co k tomu dodat? Žádá se sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba růžence
a čtvrthodinka smírného rozjímání
o tajemstvích sv. růžence. Svatou zpověď se smírným úmyslem stačí vykonat
v týdnu před první sobotou. Rozjímání
může nahradit čtvrthodinka duchovní
četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci,
a ne vždy o soboty po prvním pátku.
Děkuji všem, kteří přijmou pozvání
k tomuto kroku duchovní obnovy,
a všem ze srdce žehnám
arcibiskup Jan
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA
Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se
Tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou
mateřskou ochranu.
Uchraň mě
ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval čistotu
duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost,
abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval
za obrácení hříšníků
a na smír za hříchy
proti Tvému
Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s Tebou chci žít
v dokonalé oddanosti
Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním
a ji miluji.
Amen.
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Co jsou EUCHARISTICKÉ MODLITBY
Rád bych se v tomto čísle Jákoba zastavil a společně s vámi zamyslel nad tzv.
eucharistickými modlitbami. Když jsme v postní době podrobně probírali části mše
svaté, eucharistická modlitba se probírala víceméně jako jeden celek. Podívejme
se však na její rozmanitost, důležitost a krásu. Nejprve je třeba říci, že jde o velmi
důležitou (doslova nedílnou) součást každé mše svaté. Jde o vrchol liturgického
slavení, protože každá eucharistická modlitba obsahuje slova proměňování. V ní
se aktualizuje (nyní prožívá) Kristova velikonoční oběť.
Každá eucharistická modlitba se skládá z těchto částí:
1. Preface (modlitba, nebo lépe řečeno zpěv, který začíná po přinesení darů na
oltář)
2. Sanctus (zpěv Svatý)
3. Epikleze (prosba, aby Bůh poslal svého Ducha, který promění chléb a víno
v Tělo a Krev Pána Ježíše; doprovodným gestem je vztažení rukou)
4. Zpráva o ustanovení a proměnění (obsahuje Ježíšova slova proměňování)
5. Anamneze (naše vyznání víry – tajemství víry, které je adresováno Kristu)
6. Druhá epikleze (Ježíšovu oběť, ale i sebe sama, nabízíme Bohu Otci)
7. Prosby (prosíme za celou Církev)
8. Závěrečná doxologie (vyjádření oslavy Boha, které všichni uzavírají zvoláním „Amen“, tím euch. modlitba končí a následuje Otče náš)
Jistě jste si všimli, že není jen jediná eucharistická modlitba. Máme čtyři základní, z niž první – nejdelší je tzv. Římský kánon. Dále jsou dvě eucharistické modlitby o smíření a čtyři pro mše za různé potřeby. Nakonec máme tři krásné
eucharistické modlitby pro mše s dětmi.
I když slova eucharistické modlitby říká či zpívá kněz, nejde o žádný monolog
nebo něco, co už dávno známe, a proto svou pozornost můžeme vypnout. Naopak, jde o dialog. Jednak kněz hovoří jménem nás všech, a také my sami na některé výzvy odpovídáme. Zcela originální dialog pak mají děti v eucharistických
modlitbách pro mše s dětmi.
Každá mše svatá má být uměleckým dílem, a to hlavně v duchovním slova
smyslu. Kéž i slova eucharistických modliteb nejsou jen lidskou řečí, ale textem
vedoucím k úžasu nad Boží krásou, láskou a velikostí.
Velmi rád používám IV. eucharistickou modlitbu, která v úvodu nádherně popisuje celé dějiny spásy. Tento text nabízím vpravo k rozjímání.
P. Ladislav
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Děkujeme ti, svatý Otče,
a vyznáváme, že jsi veliký
a žes všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce.
Člověka jsi stvořil k svému obrazu
a svěřil jsi mu celý svět,
aby vládl nade vším tvorstvem
a sloužil jedině tobě, svému Stvořiteli.
A když ti člověk odepřel poslušnost
a ztratil tvé přátelství,
tys ho nenechal napospas smrti.
Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim,
aby tě hledali a nacházeli.
Častokrát jsi jim nabízel smlouvu
a kázáním proroků je učil očekávat spásu.
A tak jsi, Otče, miloval svět,
žes k naší spáse poslal
svého jediného Syna,
když přišla plnost času.
Mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny Marie,
žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu.
Chudým zvěstoval spásu,
zajatým vykoupení,
zarmouceným radost.
A naplnil tvou vůli
a byl poslušný až k smrti kříže;
svou smrtí smrt přemohl
a svým vzkříšením obnovil život.
A abychom už nežili sami sobě,
a žili pro něho,
tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného,
poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili,
tvého svatého Ducha;
a ten dále koná ve světě jeho dílo,
všechno naplňuje a posvěcuje.
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Biblický seriál TĚŽ
SOU

Místo biblického zamyšlení tentokrát nabízíme biblický úkol – soutěž, jejíž hlavní
cenou pro dospělé je krásný fotoobraz našeho kostela na plátně (45 x 30 cm). Pro
děti jsou připraveny také hezké odměny. Otázky v obou kategoriích se týkají patrona naší farnosti sv. Jakuba Staršího.
Soutěžní otázka pro dospělé
Sv. Jakub Starší je prvním mučedníkem z apoštolů. Kde v Bibli se o jeho smrti
dočteme (uveďte název knihy, kapitolu i verš/e)?
Soutěžní otázky pro děti (do 15 let)
1. Jak se jmenoval otec apoštola Jakuba St.?
2. Jak se jmenoval bratr – také apoštol – Jakuba St.?
3. Jaké měli tito bratři povolání?
Odpovědi pošlete na adresu časopisu Jákob nebo vhoďte do schránky na faře do
31. října 2017. Vyhodnocení soutěže proběhne v závěru mše svaté v pátek
3. listopadu 2017.
Otázky pro biblickou soutěž připravila am
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Farní zájezd 2017
V pátek 29. září jsme se vydali na další farní zájezd a to opět do Prahy. Ač je
to neuvěřitelné, plynule a celkem brzy
jsme dorazili na místo. Dopoledne nás
čekala prohlídka poslanecké sněmovny
s odborným výkladem, kde si někteří
z nás vyzkoušeli, jaké to je zde sedět
nebo se postavit za řečnický pult. Navečer následovala procházka po Karlově
mostě a prohlídka jeho muzea. Páteční
den jsme zakončili projížďkou po Vltavě,
která byla doplněna osobitým výkladem
našeho pana průvodce.
V sobotu ráno nás čekal slavný Vyšehrad, ze kterého jsme měli nádherný
výhled na panorama Prahy. Celé dopoledne nás provázela paní Náprstková,
která nám podala velmi zajímavý výklad
nejen o jeho historii, ale také současnosti. A to jsme si nejvíce uvědomili při
návštěvě hřbitova u hrobů osobností
naší kultury, vzdělanosti a vlastenectví.

Na závěr jsme si prohlédli kapitulní
chrám sv. Petra a Pavla s bohatou výzdobou. Odpoledne jsme se přesunuli
do Národního divadla, kde jsme si prohlédli nejen divadlo samotné, ale i prezidentské salonky a nakonec i terasu na
střeše divadla. Navečer si každý z nás
udělal svůj vlastní program, někteří prohlídku města, vycházku na Petřín nebo
návštěvu divadla.
V neděli na zpáteční cestě jsme navštívili Číhošť, kde jsme slavili mši svatou. Pak následovala prohlídka muzea
P. Josefa Toufara na místní faře, kde
jsme si uvědomili, jak hrůzná to byla
doba.
Nakonec ještě poděkování otci Ladislavovi a paní Moštkové a už se určitě
všichni těšíme na další farní pouť nebo
zájezd.
mami
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P. Bartoloměj Karel Kolek, OFM
Před 100 lety, 16. července 1917 se
ve Vlčnově narodil budoucí řeholník,
kněz a oběť totalitního režimu Karel
Kolek.

Přišel na svět jako šesté dítě z deseti
sourozenců manželů Františka a Františky Kolkových v domě č. 149 (vedle
současné provozovny keramiky). Po
absolvování obecné školy nastoupil na
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
a poté v Praze vystudoval bohosloveckou fakultu. V průběhu studia vstoupil

do řádu františkánů (Ordo Fratrum Minorum, OFM) a přijal řeholní jméno
Bartoloměj. Část studijního období
strávil v rakouském Salzburgu. Byl vysvěcen na kněze 29. června 1941
v chrámu sv. Víta v Praze a téhož roku
6. července sloužil za velké účasti věřících ve Vlčnově primiční mši svatou.
Do roku 1950 působil ve františkánských klášterech, kterých bylo v té době na území republiky 22. V noci z pátku 13. na sobotu 14. dubna 1950 došlo
komunistickým režimem k přepadení
mužských klášterů, tzv. akce „K“. Řeholníci a kněží byli převezeni do vytypovaných klášterů nazvaných internační. Byl mezi nimi i P. Bartoloměj Karel
Kolek.
26. – 28. ledna 1954 byl ve vykonstruovaném soudním skupinovém procesu Koseček a spol. odsouzen Vyšším vojenským soudem v Praze za
„Sdružování proti republice“ k dvěma
letům odnětí svobody. Během pobytu
v kriminálu byl nucen pracovat na stav-
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bách, kde utrpět vážný úraz s několikadenním bezvědomím, jehož následky si
nesl celý život. Ani po návratu
z kriminálu nemohl vykonávat kněžské
povolání, protože mu byl odňat souhlas
k výkonu kněžské služby a musel
s podlomeným zdravím pracovat jako
dělník v továrně TON v Uherském Hradišti. V rámci svého povolání se stal
lektorem teologie tajného studia. Na
konci 60. let byl umístěn v Choryni
u Valašského Meziříčí u Milosrdných
sester sv. Kříže, kde 31. ledna 1993 po
těžké nemoci zemřel. Pochován je na
vlčnovském hřbitově se svými rodiči
v rodinném hrobě (místo za kněžským
hrobem).
Informace o soudním procesu jsem
čerpala v Ústavu pro studium totalitních
režimů. P. Kolek (náš strýček, jak jsme
ho doma oslovovali, byl bratr mé babičky) o kriminále mluvil velmi zřídka a jen
okrajově. Já, jako dítě ovlivněné socialistickou výchovou ve škole, jsem nemohla pochopit, co se asi skrývalo za
odsouzením strýčka, vždyť nám bylo
vtloukáno do vědomostí, že do vězení
se dostane jen ten, kdo něco špatného
provede. Přitom strýček byl vždy moc
hodný, nikomu neublížil a všichni jsme
ho měli rádi. Měla jsem v tom zmatek.
Až v dospělosti jsem pochopila a po
listopadu 1989 se i přesvědčila, že
obětmi soudních procesů byli kněží
a řeholníci, kteří představovali morální
autoritu a měli vliv ve svém působišti.
Procesy byly zinscenovány na politic-
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kou objednávku.
Našemu strýčkovi P. Bartoloměji Karlu Kolkovi bylo dopřáno na konci života
zakusit svobodu, za což byl Pánu Bohu
velmi vděčný. A my, kteří jsme mohli
s vzácným člověkem P. Kolkem prožívat krásné chvíle, na něho s úctou
vzpomínáme a opatrujeme všechny
drobnosti, kterými nás obdarovával,
jako vzácné relikvie.
S úctou k vzácnému člověku
vzpomínky sepsala Marta Moštková
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Zamyšlení se nad otázkami otce arcibiskupa
V době postní se někteří členové pastorační a ekonomické rady, společně
s několika farníky, sešli, aby se zamysleli a zodpověděli otázky, položené
otcem arcibiskupem.
Ten se zajímal zejména o budoucnost farností – co uděláme, abychom byli
přitažliví a aby nás přibývalo? Jak oslovíme, co nabídneme, kam pozveme?
Jaké jsou naše zkušenosti?
Rádi bychom vám tyto odpovědi zprostředkovali, neboť každý z nás se může k tomu, aby naše farnost byla stále živým společenstvím, přičinit.
V prvé řadě bychom si měli všímat lidí kolem nás, v kostele,
v rodinách, v zaměstnáních, ...
a nebát se je osobně pozvat do
našeho společenství – povzbuzujme se vzájemně ve víře,
mluvme o ní, ale také o sobě,
svých starostech a radostech,
nebuďme lhostejní. Měli bychom být otevřenější pro druhé,
umět si odpouštět, neodsuzovat, přiznat si chybu. Začít ale musíme každý sám u sebe – svým způsobem života, dávat příklad – vydávat pravdivé svědectví o Ježíši Kristu. Pokud sami půjdeme po správné cestě, budeme schopni ji ukázat i druhým. Buďme proto Pánu co
nejblíže – ve mši svaté,
modlitbě, duchovní obnově aj. Nesmíme se bát
změn a nového. Hledejme a oslovujme nové aktivní pomocníky.
Velmi důležité je však
také scházení se
v jednotlivých společenstvích, kde se setkávají
lidé podobných zájmů
a stavů. Právě zde může-
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me nechávat prostor samotnému
Ježíši – nasloucháním Božího slova, modlitbou, vzájemným povzbuzováním se ve víře, ale také sdílením svých starostí a radostí. Jsou to
právě společenství, která mohou ve
farnosti nejen „uzdravovat“, rozvíjet
a povzbuzovat již fungující vztahy,
ale mohou také vytvářet nové příležitosti k setkávání a rozvíjení vztahu
s Pánem. Je však nutné, aby se
tato společenství více otevřela.
Aby se nebála přijímat a oslovovat nové členy a aby byla tvárná.
Ve farnosti se lze zapojit např. do
společenství Modlitby matek, Mládeže, Žen, ale také do Fatimského
apoštolátu, Eucharistické hodiny,
Premonstrátských terciářů nebo
Dominikánských terciářů. Farníci
jsou členy Matic – Antonínské, Svatohostýnské apod. Nebojte se do
těchto společenství zapojit i vy, oslovte nové členy nebo se rozhodněte vytvářet
společenství nová.
Zapojit se do života farnosti však lze i jinak. Můžete se podílet na Tříkrálové sbírce, Farním dnu, nebo se zúčastnit Farních
poutí a zájezdů, Živého betléma, koncertů
místní schóly i hostů, slavností aj. Každý
měsíc nabízíme posezení u „Farní kávy“,
kde se lze setkat a pohovořit s knězem či
některými členy pastorační rady a společenství. Mohou zde trávit společný čas nejen
farníci, ale také široká veřejnost. Rodinám
s dětmi nabízíme nedělní klub Kubík, kde se
koná dětská bohoslužba slova. Nebojte se
přijít, přičinit nebo oslovovat další.
bj
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Tipy na dárky pro děvčata a kluky
Kolikrát jste si říkali, jakou hezkou knížku koupit dětem, aby byla nejen duchovním obohacením, ale aby je zároveň bavila. Zde máte tři tipy.
Kniha s názvem Jsem svá (DÍVČÍ SVĚT v otázkách a odpovědích)
vznikla na popud čtenářek časopisu IN!. Tato kniha je nejen výborným dárkem pro mladé dívky (12–14 let) k osobnímu rozvoji, ale
také je možné ji využít ve společenstvích s tímto věkovým zaměřením
k probírání jednotlivých témat.
Obsahuje autentické otázky mladých čtenářek, rozdělené do pěti celků: 1. rodina, 2. víra a já, 3. láska, 4. víra a svět , 5. zdraví a ka12–14 let
marádi. Na otázky čtenářek odpovídají odborníci v daných tématech
a poskytují dívkám zdravé pohledy na věc. Kniha dále nabízí prostor,
kde si dívky mohou napsat vlastní postřehy, odpovědi, názory či zamyšlení. Knihu je
možné objednat na shop.in.cz.
Kniha Malé milované Princezně (Drahocenné dopisy od Tvého Krále) je dílem Sheri Rose Shepherd, která je taktéž autorkou knihy Milované princezně, jenž oslovila velké množství dívek i žen. Nyní se autorka
zaměřila na skupinu mladších čtenářek (od 8–12 let), jimž nabízí krásné
a oslovující dopisy od nebeského Krále, doplněné o verše z Bible a modlitbu, která má možnost každý dopis uvést do života malých dívek.
8–12 let
8–12
let
Knihu je možné využít také jako inspiraci k vytváření duchovních programů pro tuto věkovou skupinu. Je velkým přínosem pro ty, kdo se snaží budovat v dětech správný pohled na sebe, na druhé, na svět i na Boha. Knihu je možné objednat např.
na www.paulinky.cz.
Pro kluky doporučujeme knihu dobrodružnou i duchovní: Drakobijce.
Hlavním hrdinou je chlapec Artur, který svádí odvěký souboj s drakem.
S drakem, který sídlí v jeho srdci. Drak hrozitánsky řve a zákeřně útočí,
ale platí na něj balzám Poutníka. A kupodivu – tichý Poutníkův hlas je
nakonec mocnější než drakův řev... Kniha vznikla na Slovensku a záhy
se stala bestsellerem. Sepsali ji otcové, kteří toužili být nablízku svým
synům a předat jim něco z toho, co se naučili ve svých životních zápa9–13 let
sech o dobro. Je určena hlavně klukům ve věku 9–13 let, ale leckde
v rodině může putovat z ruky do ruky, doslova napříč generacemi. Knihu je možné objednat např. na www.ikarmel.cz.
Všechny tři knihy lze zakoupit v křesťanských knihkupectvích nebo na uvedených
webech. Kdo by neměl jinou možnost, může se do konce října zapsat v zákristii a knihy
objednáme hromadně.
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Program
sobota 14. 10.
10.00 hodin

neděle 22. 10.
7.30 hodin
9.30 hodin
středa 1. 11.
18.00 hodin

V olomoucké katedrále budou vysvěceni dva pomocní biskupové
pro olomouckou arcidiecézi Mons. Antonín Basler a Mons. Josef
Nuzík
28. neděle v mezidobí
Misijní neděle
Mše svatá
Mše svatá
Slavnost Všech svatých
Doporučený zasvěcený svátek
Mše svatá ze slavnosti

čtvrtek 2. 11.
18.00 hodin

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svatá

neděle 5. 11.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

31. neděle v mezidobí
Mše svatá
Mše svatá
Dušičková pobožnost

neděle 19. 11.

33. neděle v mezidobí
Den Bible
Mše svatá
Mše svatá
Biblická výstava

7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
neděle 3. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin

1. neděle adventní
Začíná nový liturgický rok (cyklus B)
Mše svatá
Mše svatá
Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov.
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Mošťková a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Ladislava Kunce.

Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce:
jakob.redakce@seznam.cz
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz

Misijní klubko ve Vlčnově
Ve více jak 190 Misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé naší republice, se
můžete setkat s asi 2300 nadšenými mladými misionáři. Ti se snaží aktivně pomáhat dětem v misijních zemích a zapojují se tak do různých tvořivých aktivit ve
svém okolí, ale také např. do každodenní modlitby Zdrávas Maria. Také u nás se
děti při letošním SMS (Soustředění ministrantů a scholy) rozhodly Misijní klubko
založit. Podpořte jejich snahu nejen nákupem výrobků, které v Klubku vytvoří, ale
také tím, že svým dětem dovolíte se na této aktivitě podílet.
Více v příštím čísle časopisu Jákob.
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Pavel Ingr: 16
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 3, 8, 9, 13
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