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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Drahé sestry, drazí bratři, 
tímto číslem zahajujeme desátý roč-

ník farního časopisu, který byl pojme-
nován Jákob a který pak začala připra-
vovat redakční rada. V ní se před vydá-
ním každého čísla scházíme a hledá-
me způsob, jak udělat náš časopis co 
nejlepší, aby byl nejen zajímavý, ale 
aby rozvíjel náš život, naši víru i naše 
znalosti. Děkuji tedy nejen všem spolu-
pracovníkům, ale také všem vám, kteří 
Jákoba takto přijímáte a využíváte. 
V novém ročníku jsme pro vás připravili 
nové rubriky. Jednak ohlédnutí za mi-
nulým stoletím „Z farních kronik“, a ta-
ké virtuální prohlídka kostela „Náš kos-
tel“. Vstoupili jsme do postní doby, která 

nás má přivést k radostnému vyznání: 
„Pán vstal z mrtvých, aleluja!“ Chce 
nás ale cestou i proměnit a zdokonalit. 
V tom nám může pomoci duchovní ob-
nova, kterou si vybereme, postní setká-
ní na zajímavá témata, která se opět 
uskuteční ve farní učebně. Dovolte mi 
také nabídnout několik postních tipů 
pro náš každodenní život. 

Mše svatá 
Před rokem jsme v kostele systema-

ticky probírali význam všech částí mše 
svaté. Kdo již zapomněl nebo se ten-

Všechny dobré skutky dohromady 
neplatí tolik jako mše svatá, proto-
že jsou to jen skutky lidské, ale mše 
svatá je dílo Boží (sv. Jan Maria Vi-
anney). 

Pamatuj, křesťane, že se více vy-
platí být zbožně přítomen na mši 
svaté, než obejít v poutích celý 
svět (sv. Bernard). 
Bůh nám dá všechno, o co ve mši 
svaté prosíme, a dá nám i to, na co 
ani nepomyslíme, ale co potřebuje-
me (sv. Jeroným). 
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krát nemohl zúčastnit, může všechny 
čtyři promluvy najít na farním webu. 
Jednoduchá cesta k zobrazení je volba 
štítku „mše svatá“ v pravém postran-
ním panelu. 

I když jsme takto znovu vysvětlili zá-
zrak mše svaté, který se téměř denně 
odehrává i v naší obci, podle statistik 
v loňském roce klesl počet svatých při-
jímání. Zároveň vidíme, jak to je 
s účastí na mši svaté ve všední dny. 
Vím, že nelze stavět na číslech, ale 
tato skutečnost nám může něco napo-
vědět. Ale může nás také probudit, 
abychom si vážili toho, co máme, aby-

chom neodkládali svátost smíření, aby-
chom nebyli lhostejní, když nás chce 
Ježíš živit k životu věčnému. 

Modlitba doma 
Také chci povzbudit všechny rodiče: 

Nebojte se společně modlit. Nebojte se 
spolu s dětmi poděkovat za dar jídla. 
Nebojte se před dětmi pokleknout. Ne-
říkejte jim: „To se musí, to se nesmí, 
tak se to dělá,“ aniž byste trpělivě vy-
světlovali proč. Vysvětlujte, proč se 
modlíme, s kým mluvíme, jaký je ten, 
kterého se učíme mít rádi. 

Modlitba ve společenství 
Dále zvu všechny členy třetích řádů. 

Kdo již ze zdravotních důvodů nemůže-
te přicházet do společenství, modlete 
se doma za naši farnost. Kdo pak mů-

nakreslil František Zpěvák 
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Autoři fotografií: 
Viktor Čičel: 19 
P. Ladislav Kunc: 10 a 15 
Člověk a víra - Martina Ingrová: titulní strana, 16, 17 a 18 
Fotky otců biskupů na 20. straně: Člověk a víra - Roman Albrecht, František Falta, Lucie Hor-
níková, Pavel Ingr, Klára Kalinová, Pavel Langer, Miroslav Novotný, Petr Polanský, Zdeněk Poru-
ba, Stanislav Pospíšil, Jakub Šerých, Michaela Reitingerová, Martina Řehořová 

žete, staňte se iniciátory společné modlitby. Připravujte setkání, zvěte ostatní, 
staňte se tvůrci těchto modlitebních ohnisek. Čas života utíká, vyplňujme hodnot-
ně každý den. 

Televize 
Obecným pravidlem postní doby je, umět vypnout televizi apod. a využít získaný 

čas k něčemu duchaplnému, třeba vzít do rukou nějakou dobrou duchovní knihu. 
Pokud ale nemáme na tento krok sílu, udělejme alespoň jedno. Mějme televizi 
zapnutou, jen když se na něco konkrétního díváme. Nenechávejme ji jako 
„celodenní“ kulisu našich dalších činností. Sledujme pořad, který si vybereme, ale 
pak ji vypněme a žijme svůj vlastní život. Přemýšlejme, dobře naslouchejme jeden 
druhému. 

Přeji nám všem naplněné dny, které nás přivedou k radostné oslavě Ježíšova 
vítezství nad smrtí, opravdové obnově křestního slibu a hlubšímu přátelství s tím, 
který nás nazval svými přáteli. 

Váš P. Ladislav 

Postní aktivitu pro děti i dospělé naleznete na straně 11 - 13. 
Ke každodennímu povzbuzení si po celou dobu postní můžete 
v kostele losovat citáty. 
Každodenní inspiraci do jednotlivých dnů můžeme čerpat i skrze aktivi-
tu P. Petra Hofírka s názvem Postní kapky 2018. 
Krátké myšlenky můžete získat skrze mobilní aplikaci pro systém An-
droid, prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek postnikap-
ky.maweb.eu. Prožijme tyto postní dny a dobře se připravme na svátost 
smíření před velikonočními svátky. 
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Z farních kronik 
Během následujících 10 čísel bychom vám rádi představili některé momenty 
naší farnosti očima farních kronikářů, kteří zde v posledních 100 letech pů-
sobili. Snad některým pomohou dokreslit reálie naší obce a jiné možná při-
mějí vzpomínat. 

Od roku 1900 sloužil ve Vlčnově otec 
František Chudáček, dříve farář ve 
Velkém Ořechově, rodák z Telnice 
u Brna. Roku 1910 na jeho místo 
nastupuje otec Jan Flašar. 
1899 – 1901 
V roce 1899 se ve Vlčnově konaly od 
8. do 17. září „posv. Missie“. K svaté-
mu přijímání tehdy přistoupilo 1700 
farníků a na památku těchto misií 
byly postaveny dva kříže – dřevěný 
u kostela a kamenný na horním konci 
osady. Dvě léta na to byla konána 

obnova posv. Missie a ke stolu Páně tehdy přistoupilo 1500 farníků. Nejlépe vyda-
řil se tehdy průvod s nejsvětější svátostí oltářní neboť „nebylo snad ani člověka, 
kterýžby byl zůstal doma. Průvod byl vpravdě skvělý, imposantní a manifestační... 
průvodu tak velkolepého Vlčnov sotva kdy viděl před tím.“ Dne 7. července 1901 
byla v neděli odpoledne posvěcena kaple ve Vinohradech, kterou tu postavili 
svým nákladem manželé Mošťkovi. Při volbách poslanců na říšskou radu ve Vídni 
byli za poslance zvoleni Cyril Stojan a Mořic Hruban. 
1902 
V roce 1902 v čase po žních byla započata stavba silnice, a to od spolku „rolník“ 
ležícího u silnice vedoucí z Uh. Brodu směrem k Hluku, až po faru, následně až 
k poslednímu domu č. 37. Pak bylo v ní dále pokračováno dolů směrem 
k Veletinám. V tomto roce byl také se 150 členy zřízen spolek „Sv. Teresie“ na 
úklid a potřeby kostela. 
1903 
V noci ze 17. na 18. dubna napadlo sněhu až po kolena a byla asi po pět dní vel-
ká zima, takže první sv. přijímání bylo celé v bílém. Silnice vesnicí byla dokonče-

Mezníky: 
1901: posvěcení kaple ve Vinohradech 
 zřízeno mlékárenské družstvo 
1902: započata stavba silnice (směr Hluk) 
1903: pořízeny 2 nové zvony, mj. sv. Jakub 
1904: zřízena pošta 
1905: záplavy v dědině 
1906: rozhodnuto o stavbě nového kostela 
1907: rozšířena škola na šestitřídku 
1908: Vlčnov postihly další záplavy 
1909: stavba silnice (směr Veletiny) 
1910: započata stavba nové školy 
 návštěva hraběte a hraběnky z Kaunic 
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na v červnu roku 1903. Téhož roku byly pořízeny, nákladem pana faráře F. Chu-
dáčka a jiných, ve Vlčnově dva zvony – jeden velký, svatý Jakub, druhý umíráček, 
svatá Barbora a třetí byl pouze zvětšen při přelití (dřívější umíráček, zvaný křa-
pák). Nový, největší zvon, sv. Jakub, se poprvé rozezněl 8. října, večer přede 
Všemi Svatými. 
1904 
Dnem 1. srpna 1904 byla ve Vlčnově otevřena pošta, která byla zřízena intervencí 
říšského a zemského poslance Antonína Stojana. Dostal ji J. Zemek a prvním 
poštovským poslem byl zvolen F. Nevařil, obecní policajt a bubeník. Pan poštmistr 
J. Zemek zahájil otevření pošty hostinou. Tento rok doprovázely také velká sucha. 
V Čechách v řece Labi se dokonce objevil tzv. Kámen hladu a u Berlína v řece 
Správě kámen s nápisem „Až tento kámen najdete, budete plakati, tak nízko stála 
voda r. 1847“. Od Sv. Ducha 23. 5. kromě jedné bouře a deště nezapršelo. 
1905 
Tento rok bylo opět velké sucho. „Ale zato dne 20. června začalo z rána trochu 
poprchávati a o půl dvanácté se znenadání strhl takový lijavec, že zanedlouho 
vystoupila voda z potoků a učinila takovou záplavu ve Vlčnově, jaké nikdo ještě 
nepamatoval. Voda se s takovou prudkostí hrnula, že shodila asi čtyři domky 
v dolním konci úplně, mnoho domků poškodila. Voda u potoků v domech stála 
výše než jeden metr. Škody v domech, na domech a poli přes 100.000 korun. Byl 
to den opravdu hrozný až k pláči. Všecky tři potoky ve vesnici a kolem humen – 
kolem dědiny slily se v jedno jezero.“ Ještě hůře ale na tom byl Slavičín, kde voda 
shodila asi 47 domků a sebrala jeden či dva životy. 
1906 
11. března tohoto roku kázal u nás A. C. Stojan, farář dražovský na Brněnsku, 
zemský a říšský poslanec. Při kázání povzbuzoval věřící k stavbě nového kostela. 
Bylo tedy usneseno na valné hromadě „stavěti nový kostel“. Byl dokonce zvolen 
stavební výbor o počtu 24 členů. Od začátku srpna do asi 4. září se konaly císař-
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ské manévry, vojenská cvičení. Vojsko táhnoucí z Vídně zastavilo se v Uherském 
Hradišti, pak v Uherském Brodě a i do Vlčnova od hluckého háje polní cestou při-
táhlo asi 1200 mužů „bosňáků“. Ráno na druhý den odtáhli zase všichni bosňáci 
pryč do Bojkovic. „Vojsko si libovalo u nás, byloť radostně přijato a mělo se od 
hospodyní a hospodářů velice dobře. Hospodyně i na cestu jim napekly koláčů. 
Na dvoře na faře si vařili guláš a černou kávu.“ 
1907 
Od roku 1906 do roku 1907 řádila ve Vlčnově nemoc zvaná „hlavnička“ neboli 
„tyf“. Tato nemoc postihovala Vlčnov již asi od roku 1900 a příčinou byla zřejmě 
špatná voda. Zvláště horní konec „chaloupky“ a dolní konec „pod bočky“ byly tou 
nemocí zachváceny. Z jara roku 1907 bylo takové množství housenek, zvl. Beky-
ně zlatořitné, že zničily všechny stromy, následkem čehož nebylo žádné ovoce. 
„Hotová rána Egyptská. I do domů se tlačily, jak mnozí říkali, že s nimi i spávali.“ 
V den nanebevzetí P. Marie vznikl během mše sv. v kostele oheň na oltáři P. Ma-
rie. Chytil věnec, který byl posléze stržen a oheň zadupán. Žádnou škodu neudě-
lal, jen figury andělů měly od té doby opálené hlavy. „Bylať to hotová panika 
v kostele. Vše z kostela, zvláště děti stojící na předku, dralo se mermomocí ven“. 
V roce 1907 se ukázal také ještě napjatější boj volební. 
1908 
„Z 6. na 7. května r. 1908. rozvinula se velká bouře a trvala přes jednu hodinu pro-
vázená průtrží mračen. Škoda byla ohromná. Vody sice bylo méně než-li v r. 
1905, ale posice domův od rybář až k „pod bočkám“ život lidí ohroženější a ne-
bezpečí větší, ježto bouře a lijavec strhly se večer, když už mnozí lidé spali. Velká 
škoda i na poli. Největší škoda byla ve Vlčnově. Odhadnuta byla na 100.000 ko-
run. Voda v domech stála sice níže poněkud, než-li v r. 1905, ale škody snad bylo 
ještě více.“ Poté, po 1. polovině května, objevilo se opět velké množství house-
nek. Jaro bylo na Moravě místy velmi suché. Lidé si již přáli déšť, tak se za něj 
v kostele modlili. Dne 21. 6. byl v Uherském Brodě velký tábor Katolického Slo-
váckého lidu, který byl uspořádán na počest jubilea šedesátiletého panovníka 
Františka Josefa I. Lidu bylo na 7-8 tisíc. V září se ve Vlčnově otevřela 6. třída 
a byly povoleny paralelky na oddělení chlapců a děvčat. Podzim byl zase od za-
čátku září velmi suchý. Vody místy už ani ve studních nebylo. Již v polovice října 
byly tuhé mrazy a trochu i sněhu. Zima trvala téměř do Velikonoc roku 1909. 
1909 
Tohoto roku byla provedena stavba silnice z Vlčnova do Veletin. Podzim byl su-
chý, což zapříčinilo velký nedostatek vody ve studních. Lidé jezdili na vodu pro 
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dobytek k obecní cihelně nebo do potoků. V tomto roce se pak vlčnovjanka T. 
Zemková zúčastnila pouti do Říma ke svatořečení blahoslaveného Klimenta Dvo-
řáka. Vdova darovala při audienci papeži Piu X. vyšívaný šáteček a ručník s ná-
rodním vyšíváním. Tyto věci odevzdala vlastnoručně do rukou Jeho Svatosti. 
„Svatý otec dojat, přijal od ní dárek, třikrát ji pohladil po hlavě a dal jí políbiti prsten 
a ruku.“ 
1910 
Po Třech králích napadlo z nenadání takové množství sněhu, že cesta do Uher-
ského Brodu byla úplně zatarasena. Vozem se nedalo projet, neboť závěje byly 
místy až 1,5 m. vysoké. Začátkem jara se začala stavět nová škola, pětitřídka. 
V létě se poté započalo s opravou fary. „Téhož roku stihlo neštěstí obyvatelstvo 
podél řeky Olšavy na Uh. Brodsku a Uh. Hradišťsku – zejména Kunovice. Povo-
deň, již si vyžádala za oběť na sta příbytků lidských a na tisíce tisíců ztráty přivo-
dila. Pro tyto nešťastníky konala se v kostele sbírka a po celé osadě obilí, sláma, 
šaty jim darovány byly.“ 31. července 1910 navštívili o hodech Vlčnov Dr. Václav 
Kaunic s hraběnkou Josefínou z Kaunic. 

bj 

Jeden člověk šel životem a nesl si na zá-
dech svůj kříž. Cestou vedle něho šla s roz-
manitými kříži spousta dalších lidí. Najed-
nou si člověk začal stěžovat: „Pane, kříž je 
příliš dlouhý, dovol mi ho trochu zkrátit.“ 
Tak vzal pilku a kříž uřezal. Za chvíli se 
mu zase zdálo, že už nemůže: „Pane, ten 

kříž je příliš těžký, dovol mi ho trochu zkrátit.“ A tak to šlo několi-
krát. Nakonec byl kříž docela krátký. Člověk došel až k velké pro-
pasti, za níž byl ráj. Rozhlédl se kolem sebe. Ostatní lidé pokládali 
své kříže na zem a po nich přecházeli přes propast. Jenže kříž toho 
člověka byl moc krátký. Nestačil na překlenutí propasti. Člověk 
zde stál zoufalý a litoval, že svůj kříž zkrátil. 
Pán Ježíš se s apoštoly modlil na vysoké hoře. V modlitbě ho apoštolové 
uviděli jinak než doposud. Mám i já prostor pro modlitbu, abych uviděl/a 
Boží lásku, která mne nese? Svatý Jan Maria Vianney řekl: „Nejsi to ty, 
kdo nese kříž, ale kříž nese tebe.“ 
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Často slýcháváme z úst našich kněží slova biskupů, kteří 
nám stejně jako to v počátcích naší Církve dělali apošto-
lové, posílají duchovní listy. Pojďme si proto tyto kněze, 
kteří dostali přímo od Svatého otce pověření vést naše 
diecéze, představit. 
Biskup z řec. episkopos (ze slovesa epi-skopein, „hledět sho-
ra“, „dohlížet“ či „bdít“), později v lat. episcopus. Je to nástup-
ce apoštolů, jemuž je v plném rozsahu udělena svátost kněž-
ství. Biskupským svěceným přejímá biskup poslání posvěco-

vat, vyučovat a spravovat lid Boží v diecézi. 
Biskupové se dělí na: 
1. diecézní, jimž je svěřena péče o lid v nějaké diecézi. Zde se rozlišuje sídelní biskup 

(spadá-li pod metropolitu a patří k církevní provincii) a vyňatý biskup (nepatří-li k církevní 
provincii a spadá přímo pod Apoštolský stolec). 

2. titulární, kteří mohou být nástupci (čili pomocní biskupové s právem následnictví) 
nebo světící (mohou mít zvláštní pravomoci). 

3. emeritní, pokud pozbyli úřad z titulu věku nebo přijaté rezignace. 
zdroj: www.cirkev.cz 

Naši čeští a moravští biskupové 

Diecéze litoměřická 
Mons. Jan Baxant - biskup litoměřický 
Heslo: Ať vidím 
Arcidiecéze pražská 
kardinál Dominik Duka OP - arcibiskup 
pražský 
Heslo: V Duchu Pravdy 
Mons. Václav Malý - světící biskup praž-
ský 
Heslo: Pokora a pravda 
Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, 
Th.D. - nový pomocný biskup pražský 
Diecéze plzeňská 
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. - biskup 
plzeňský 
Heslo: Kdo miluje, poznává Boha 

Diecéze českobudějovická 
Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D. - bis-
kup českobudějovický 
Heslo: Milovat a sloužit Pánu 
Mons. Pavel Posád - světící biskup česko-
budějovický 
Heslo: Zajeď na hlubinu 
Diecéze královéhradecká 
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál - biskup králo-
véhradecký 
Heslo: Pod tvou ochranou 
Mons. Josef Kajnek - světící biskup králo-
véhradecký 
Heslo: V pokoře sloužit 

Čeští biskupové 
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Diecéze brněnská 
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle - biskup br-
něnský 
Heslo: Ne já, ale ty 
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. - svě-
tící biskup brněnský 
Heslo: Cesta, pravda, život 
Arcidiecéze olomoucká 
Mons. Jan Graubner - arcibiskup olo-
moucký 
Heslo: Co vám řekne, učiňte 
Mons. Josef Nuzík - pomocný biskup 
Heslo: Hlásat radostnou zvěst 
Mons. Antonín Basler - pomocný biskup 
Heslo: Skrze Něho, s Ním a v Něm 
Diecéze ostravsko-opavská 
Mons. František Václav Lobkowicz 
OPraem - biskup ostravsko-opavský 
Heslo: Za život světa 
Mons. Martin David - pomocný biskup 
ostravsko-opavský 
Heslo: Slovo se stalo tělem 

Moravští biskupové 
Emeritní biskupové 
Mons. ThDr. Petr Esterka - emeritní světí-
cí biskup brněnský 
Heslo: Jděte do celého světa 
Mons. Karel Herbst SDB - emeritní světící 
biskup pražský 
Heslo: Milosrdenství chci 
Mons. Josef Hrdlička - emeritní světící 
biskup olomoucký 
Heslo: Nazval jsem vás přáteli 
Mons. Ján Eugen Kočiš - titulární biskup 
Apoštolského exarchátu 
Heslo: Můj Ježíši, milosrdenství 
Mons. František Radkovský - emeritní 
biskup plzeňský 
Heslo: Uvěřili jsme v lásku 
Řeckokatoličtí biskupové 
Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko CSc. 
- Apoštolský exarchát 
Heslo: Světlo světa 
Fotografie otců biskupů naleznete na stra-
ně 20. 

„Člověk je stvořen k tomu, aby Boha, svého Pána chválil, 
prokazoval mu úctu, sloužil mu, a tím aby zachránil svou duši. 

Vše co je na zemi, bylo stvořeno kvůli člověku. 
Toto všechno mu má pomáhat, aby dosáhl svého cíle. 

Z toho vyplývá, že člověk má všeho užívat potud, 
pokud mu to pomáhá při cestě k cíli, 

a že se toho má zříkat, 
pokud by se mu to do cesty k cíli stavělo.“ 

Sv. Ignác z Loyoly 
 

S užitkem prožité postní dny, 
radost z každého přiblížení se Bohu 

a nakonec slavné „Aleluja“ 
přeje redakční rada  
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Kříž je základním znamením všech 
křesťanů. Je to nejen znamení Ježíšova 
utrpení a smrti, ale především jeho vítěz-
ství. Promlouvá ke všem lidem, kteří trpí – 
k utiskovaným, nemocným, chudým, 
k lidem na okraji společnosti – a nabízí 
jim naději. Kříž mluví o Bohu, který povy-
šuje ponížené, dává sílu slabým, překo-
nává rozdělení a přemáhá nenávist lás-
kou. 

Cílem letošní postní doby je právě 
tento kříž pomocí našich dobrých skut-
ků a lásky k Bohu proměnit ve zname-
ní naděje a vítězství Pána Ježíše. 

Doba postní trvá 40 dnů. Každý z těchto 
dnů symbolizuje jeden dílek mozaiky oko-
lo kříže (na další straně). 

Každý den máš tak příležitost barevně 
vybarvit jeden dílek mozaiky. Podaří-li se 
Ti nějaký dobrý skutek, půjdeš-li na mši 
svatou nebo na křížovou cestu, vyber si 
jeden dílek, a ten pěkně vybarvi. Aby byla 
mozaika opravdu krásná, střídej 
v jednotlivých dílcích barvy, jako tomu je 
na svíčkách dětí, které půjdou k prvnímu 
svatému přijímání, které jsou před oltá-
řem v našem kostele. 

Neděle se do postní doby nepočítají, 
proto jsou (společně se dny Svatého týd-
ne) umístěny přímo na kříži. Na jejich 
vykreslení použij tu nejzářivější pastelku, 
kterou máš ☺ 

Kéž je Tvá doba postní plná naděje 
a radosti, a rozzáří nejen tento kříž, ale 
i všechny kolem tebe. 

Příběh k zamyšlení 
Pavlík jezdil každoročně o prázdninách 

k babičce a dědečkovi na venkov. Cítil se u 
nich jako v ráji, až na jednu věc. Před stat-
kem stál velký dřevěný kříž. Pavlík se ho bál. 
Na kříži visel člověk vyřezaný ze dřeva, 
a vypadal strašně. Ruce i nohy měl probity 
hřebíky. Navíc měl na hlavě trnovou korunu 
a zdálo se, že mu přes tvář teče krev. Malý 
Pavlík se jednoho dne zeptal dědečka: 
„Dědo, kdo je ten člověk na kříži? Já se ho 
bojím!“ „To se nemusíš bát,“ řekl dědeček. 
„To je Ježíš Kristus, Spasitel světa. Ježíše se 
bát nemusíš, ten je láska sama. On chtěl 
všechny lidi zachránit!“ Pavlík to nechápal, 
a tak se znovu zeptal: „A proč teda visí na 
tom kříži?“ „To mu udělali lidé,“ odpověděl 
děda. Následujícího dne ráno bylo na statku 
velké pozdvižení. Před statkem se shromáž-
dila skupina lidí – sousedé, sousedky, poš-
ťák a Pavlíkova babička. Ta dokonce plaka-
la. Přišel také dědeček a zeptal se: „Co se 
stalo?“ „Ztratil se Ježíš! Někdo ho odšroubo-
val!“ řekli mu a ukázali rukou na dřevěný kříž 
bez Ježíšova těla. Dědeček nic neřekl a tiše 
zamířil do Pavlíkova pokoje. Pavlík spal ve 
velké posteli a vedle něj ležel Ježíš. Byl krás-
ně přikrytý a pod hlavou měl měkký polštář. 
U snídaně se dědeček Pavlíka zeptal: „Proč 
jsi to udělal a Ježíše sundal z kříže?“ „No, 
když vy jste nebyli schopni to udělat, musel 
jsem. Říkals přece, že Ježíš chtěl všechny 
lidi zachránit. A jak by to mohl udělat, když 
byl takhle přibitý? Na to přece potřebuje svo-
bodu, ne?“ A dědeček s babičkou o této od-
povědi dlouho přemýšleli. 

Sami se nemůžeme zbavit hříchů, to může 
jen Bůh. Ježíš svým křížem vzal na sebe 
všechny hříchy, aby nás zachránil. Musíme 
mu to jen dovolit. 

(částečně převzato z brno.biskupstvi.cz) 
mm 

Kříž – znamení naděje 
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O CH I R E J Z E B E D E U S * 

E P Š Á N O J E R E M I Á Š Š 

L I K L A R I S K A S V Ě N Á 

P L N N A I M R R N O N Ř Á B 

A Á E E Á S U E Z I R A F K A 

K T H T H I K T M A I L D I N 

A L Á S I E S S D K A P A N R 

T A J U K P M E E A J A N I A 

Ě Z E D R M U J L S L K I M B 

B A M O I A V K Á A I I E O L 

Ž R Á X S D A N Y Š S N L D U 

L O R E T A S E D V G E A A K 

A L CH E U Z O J B O K Á J J Á 

I J U D S K O U ! E Z D R Á Š 

B I B L E P I Š T O L A N N A 

Rébus (nejen) pro děti 
Osmisměrka nám připomene k čemu nás vybízí doba postní. 
Čiňme pokání a _____________ _____________ 
Tajenku získáš vyškrtáním následujících výrazů. Tajenka se čte po řádcích. 
ADAM, ALŽBĚTA, ANNA, BARNABÁŠ, BIBLE, DALILA, DANIEL, DESATERO, 
DOMINIKÁN, EPIŠTOLA, ESTER, EXODUS, EZDRÁŠ, FARIZEUS, CHRÁM, 
JÁHEN, JAIROS, JÁKOB, JEREMIÁŠ, JERICHO, JONÁŠ, JOZUE, JUDSKO, 
KAIN, KAPLAN, KAPLE, KLARISKA, KRISTUS, LAZAR, LUKÁŠ, MAREK, NAIM, 
NEHEMJÁŠ, PILÁT, SALESIÁN, SINAJ, VYKUPITEL, ZEBEDEUS 
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Náš kostel 
Počínaje tímto vydáním Jákoba za-
hajujeme seriál popisující náš kos-
tel. Začneme těmi nejstaršími 
dodnes zachovanými prvky, které 
patří do gotického slohu (12. – 16. 
stol.) a těmi jsou portál a rozeta. 
Portál a rozeta 
Portál – původní vchod, kterým už od 
pradávna vcházívali Vlčnované do kos-
tela, a to pravděpodobně až do 2. polo-
viny 18. století, kdy byla postavena 
nejen věž, ale kdy byl celý kostel zre-
konstruován. Pozůstatkem této pře-
stavby je tzv. stará kaple. Portál pouka-
zuje na určitou důležitost chrámu svým 
bohatým členěním a profilem lomených 
oblouků. 
Kruhové okno – rozeta bývalo vyplněno 

barevnými skly, jimiž procházely pa-
prsky při západu slunce, čímž v určitém 
ročním období byl barevně osvětlován 
svatostánek. U vesnických kostelů byla 
rozeta vzácností. Pro větší chrámy 
a katedrály byla v gotice nezbytnou 
součástí západního průčelí v daleko 
větších rozměrech a s bohatou skleně-
nou vitráží. 
Gotický portál můžeme vidět pod věží 
sestoupením po několika schodech 
z hlavní lodi. S rozetou to tak snadné 
není, ta je ukryta věží, je vidět při vý-
stupu na věž a z půdy. Její grafická 
podoba v různých velikostech pak pro-
vází od r. 2017 každé vydání farního 
časopisu Jákob. 

am 
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Velikonoční obřady 

Brzy se přiblíží Svatý týden a je nutné 
se na něj náležitě připravit. Tak napří-
klad pro ministranty to znamená, že 
jejich schůzky jsou častější a dohroma-
dy jim během těchto tří dnů jen přípra-
vy zaberou nejméně 2 hodiny. 
„Povinnosti kostelníků se začaly proje-
vovat již při popeleční středě, kdy mu-
seli připravit nejen popelec, ale také 
vytáhnout obraz ukřižovaného Krista, 
fialová plátna do presbytáře, oprášit 
kříž…“ Při svatém týdnu je to ještě ná-
ročnější. 
Svatým týdnem jsou označovány po-
slední dny postní doby, kterou jsme 
nedávno započali popeleční středou. 
Vrcholem tohoto týdne, který začíná 
Květnou nedělí (vjezd Krista do Jeruza-
léma – světí se kočič-
ky) a končí nedělí veli-
konoční, je tzv. Veliko-
noční triduum, slav-
nost tří dnů – utrpení, 
smrti a zmrtvýchvstání 
Páně. Toto triduum 
začíná na Zelený čtvr-
tek večer, kdy se při-
pomínají dvě hlavní 
události: Ježíšova ve-
čeře na rozloučenou, 
při níž myje apoštolům 

nohy (tento úkon lze vidět také 
v některých chrámech, kdy několika 
zástupcům myje nohy kněz), ustanovu-
je eucharistii a je zrazen Jidášem 
a Ježíšova modlitba v Getsemanech. 
V  t e n t o  d e n  d o p o l e d n e  s e 
v katedrálách setkávají kněží se svými 
biskupy, obnovují sliby a světí posvát-
né oleje. Večerní mší svatou tedy osla-
vujeme její vlastní ustanovení. Slav-
nostně zazní Sláva na výsostech Bohu, 
rozezní se varhany, zvony i zvonky 
a chvíli na to zcela utichnou. „Zvony 
odletěly do Říma,“ říká se, v našem 
případě jsou odneseny do zákristie 
a zvony na věži jsou zastaveny. Zbytek 
bohoslužby tak probíhá bez zaznění 
jediného zvonu či zvuku nástroje (při 
proměňování se užívá klepáčů). Na 

Velikonoce a příprava na ně je v životě farní rodiny krásným, ale zároveň 
náročným obdobím. Co všechno během této doby prožíváme, čeho jsme si 
možná ani nevšimli a jakou „roli“ zde plní ti nejblíže oltáři – ministranti? 
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konci mše je přenesena Nejsvětější 
svátost do svatostánku na bočním oltá-
ři, který se pro tento den stává Getse-
manskou zahradou. Zde poté probíhá 
krátká adorace kněze a ministrantů. Po 
mši svaté se z kostela musí vytratit 
všechny kříže a odstranit voda 
z kropenek. 
Dříve již od čtvrtečních obřadů, nyní až 
od pátku se „u nás traduje obchůzka 
s klepáči. Proč? Protože lidově se říká, 
že zvony odletěly do Říma, přesněji, do 
své centrály – baziliky sv. Petra ve Va-
tikánu. A proto všichni ministranti, 
a nejen ti, obcházejí v čase zvonění 
celý Vlčnov.“ „Skupina kluků chodí vět-
šinou pod vedením starších ministran-
tů. Scházejí se poprvé před šestou ho-
dinou ranní, a kromě té vyráží ještě ve 
12 a v 15 hodin. Odměnou jsou nám 
darovaná vajíčka, která si společně 
v sobotu dopoledne připravíme.“ 
Velký pátek je první den velikonočního 
tridua, v němž se připomíná Ježíšova 

smrt na kříži. Ačkoliv 
se jedná o den přísné-
ho postu, není to doba 
smutku a pláče, jak by 
se mohlo zdát, neboť 
oslavujeme vítěznou 
smrt Pána. Podle sta-
rodávné tradice se ne-
slaví eucharistie a zá-
kladním prvkem liturgie 
je tak hlásání slova. 
Stejně jako ve čtvrtek, 
vchází kněz, tentokrát 

oděný v rouchu červeném, se svými 
pomocníky do chrámu hlavním vcho-
dem. Všichni společně pokleknou smě-
rem k bočnímu oltáři a přechází 
k presbytáři. Zde se ukloní, ministranti 
pokleknou a kněz se vrhne na tvář, aby 
mohl tuto chvíli věnovat tiché modlitbě 
(tzv. prostraci – vyjádření nejhlubší 
úcty). V tento den se čtou také tzv. pa-
šije (vyprávění o utrpení a smrti Ježíše) 
a po přímluvách následuje obřad uctí-
vání kříže. Zahalený kříž, který je přine-
sen před oltář, kněz postupně odhaluje 
– horní část, pravé rameno a nakonec 
celý kříž. Během tohoto úkonu se zpívá 



18 Jákob—doba postní a velikonoční 2018 

žalm: Hle kříž, na kterém zemřel spasi-
tel světa. Polibkem nejprve uctí kříž 
kněz a po něm i ministranti. Kříž je vy-
zvednut směrem k lidu, který ho může 
takto uctít tichou adorací. „Adorovat 
ještě neznamená, že se musí něco 
modlit nebo říkat. Adorace je uctívání – 
mlčky nebo i slovy… klaníme se a dě-
kujeme Pánu Ježíši za jeho vykoupe-
ní.“ Po obřadu je kříž postaven u Boží-
ho hrobu, kde máme možnost v této 
adoraci pokračovat soukromě. Velko-
páteční obřady končí v naprosté tichos-
ti odchodem kněze i ministrantů. Oltář 
je během celého obřadu i po něm zcela 
obnažený a svatostánek je prázdný. 
„Velkopáteční obřady jsou pro minist-
ranta dost náročné zejména proto, že 
nejméně připomínají mši svatou. Hod-

ně složité to má zejména misalista 
(ministrant starající se o misál) a cere-
monář (ministrant, který dohlíží na celý 
průběh obřadů). Ale vůbec nejnároč-
nější je vigilie Bílé soboty, kde je nejvíc 
specifických liturgických úkonů.“ 
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš 
leží v hrobě, a je dnem ticha. Jelikož se 
nekoná žádná bohoslužba, můžeme 
v modlitbě prodlévat u hrobu Pána. Po 
západu slunce pak může začít veliko-
noční vigilie, během níž se světí křestní 
voda a věřící obnovují křestní sliby. Při 
této bohoslužbě se také mohou křtít 
dospělí. Před začátkem obřadu se 
v kostele zhasnou všechna světla 
a průvodem se přichází ke hranici, kte-
rou mezitím venku připravili ministranti. 
Poté probíhá žehnání ohně, znázorně-
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ní symbolů (zrn) a je rozsvícena veliko-
nončí svíce za zvolání „Světlo Kristo-
vo“. Postupně jsou všem zapáleny sví-
ce a kněz u vchodu opět zvolá Světlo 
Kristovo. Toto zvolání zazní ještě jed-
nou, a to když kněz přistoupí spolu 
s paškálem k oltáři. Poté společně vy-
zpíváme velikonoční chvalozpěv a ná-
sleduje několik čtení – u nás většinou 
pět, doprovázených komentářem 
a modlitbou kněze. Po modlitbě po po-
sledním starozákonním čtení se od 
paškálu rozsvítí svíce a při zpěvu Sláva 
na výsostech se opět za doprovodu 
varhan rozezní zvony a zvonky. Během 
křestní bohoslužby probíhá svěcení 
vody a následné ponoření paškálu. 
Z bočního oltáře je tentokrát naposledy 
přinesena Nejsvětější svátost a propuš-

tění je doprovázeno slovy Aleluja, ale-
luja, která kněz připojuje po celý Veli-
konoční oktáv a také v poslední den 
Velikonoc, což je slavnost Seslání Du-
cha Svatého. 
Obřady neděle Zmrtvýchvstání – Hodu 
Božího (kdy se žehnají pokrmy) a celé-
ho velikonočního oktávu (do 2. neděle 
velikonoční, neděle Božího milosrden-
ství) pak již probíhají v tradičním duchu 
v oslavě Ježíšova zmrtvýchvstání. Pře-
jeme všem příjemné, hluboké a radost-
né prožití tohoto svátku svátků, slav-
nosti všech slavností. 
Děkuji všem, kteří mi k článku poskytli 
informace; 
zdroj: www.velikonoce.vira.cz 

bj 
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Milosrdný otec 
Jedno z nejkrásnějších podobenství o marnotratném synu nebo lépe o milosrd-
ném otci očima našich třeťáků. 

Srov. Lukášovo evangelium, 
15. kapitola, 11. - 24. verš 



 neděle 18. 2. 1. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav) 
 pátek 23. 2. 
 17.30 hodin Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát) 
 po mši svaté POSTNÍ SETKÁNÍ (téma bude ohlášeno) 
  (přibližná délka setkání 120 minut) 
 neděle 25. 2. 2. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři) 
 pátek 2. 3. 
  Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 17.30 hodin Křížová cesta za misie (Misijní klubko) 
 po mši svaté POSTNÍ SETKÁNÍ (téma bude ohlášeno) 
  (přibližná délka setkání 100 minut) 
 neděle 4. 3. 3. neděle postní 
 10.30 hodin Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků) 
 14.30 hodin Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvo-

komunikantů) 
 pondělí 5. 3. 
 19.00 hodin POSTNÍ SETKÁNÍ 
  O modlitbě a smíření 
  Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková 

z Centra pro rodinu Uherský Brod 
  (přibližná délka setkání 60 minut) 
 pátek 9. 3.  
 17.30 hodin Křížová cesta za ministranty (Ministranti) 
 neděle 11. 3. 4. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek) 
 pátek 16. 3.  
 17.30 hodin Křížová cesta za nevěřící a hledající (Modlitební společenství) 
 neděle 18. 3. 5. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za zpěváky a hudebníky (Schola a sbor) 
  pokračování programu na další straně 
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  pokračování programu z předchozí strany 
 pondělí 19. 3. Slavnost sv. Josefa 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 po mši svaté POSTNÍ SETKÁNÍ 
  Vložím do vás nového Ducha 
  Videoprojekce přednášky P. Vojtěcha Kodeta 
  (přibližná délka setkání 45 minut) 
 pátek 23. 3.  
 17.30 hodin Křížová cesta za rodiče (Děti) 
 sobota 24. 3.  
 9.00 hodin Příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků 
  Přijďte na začátek tohoto času. Pokud budou všichni přítomní 

vyzpovídáni, kněží odejdou. 
  V noci přechod na letní čas 
  Květnou nedělí začíná Svatý týden, tvoří vrchol církevního roku 
 neděle 25. 3. Květná neděle 
 14.30 hodin Křížová cesta za obnovu farnosti (Pastorační rada) 
 pondělí 26. 3.  
 18.00 hodin Mše svatá se společným udílením pomazání nemocných 
 čtvrtek 29. 3. Zelený čtvrtek 
 18.00 hodin Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení 
 pátek 30. 3. Velký pátek 
 17.30 hodin Křížová cesta za mládež (Mládež) 
 18.00 hodin Památka umučení Páně 
 sobota 31. 3. Bílá sobota 
  Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu. 
 20.30 hodin Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slav-

nostně obnoví své křestní sliby 
 neděle 1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Velikonoční svátostné požehnání 
  Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 20. května 2018. 
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 sobota 7. 4.  
  PŘESUNUTÝ ADORAČNÍ DEN 
 7.30 hodin Mše svatá 
 po mši svaté Společné zahájení adorace 
 18.00 hodin Společné zakončení adoračního dne svátostným požehnáním 
  Jednotlivá společenství si mohou domluvit vlastní moderovanou 

modlitební půlhodinu 
 pondělí 9. 4. Slavnost Zvěstování Páně 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 pondělí 16. 4. 
 19.00 hodin Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů 
  Poslední večeře 
  Vede Ludmila Gregůrková z Centra pro rodinu Uherský Brod 
 čtvrtek 10. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 čtvrtek 31. 5. Slavnost Těla a Krve Páně 
 17.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 neděle 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
  17. FARNÍ DEN 
 7.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 14.30 hodin Setkání na farní zahradě 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 
  Do 3. neděle postní (4. března 2018), prosím, nahlaste v zákristii 

nemocné k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy bude 
ještě upřesněn. 



Naši čeští a moravští biskupové 

Mons. Jan Baxant kardinál Dominik Duka Mons. Václav Malý Mons. Karel Herbst 

Mons. Tomáš Holub Mons. František Radkovský Mons. Pavel Posád Mons. Vlastimil Kročil 

Mons. Jan Vokál Mons. Josef Kajnek Mons. Zdenek Wasserbauer Mons. Pavel Konzbul 

Mons. Vojtěch Cikrle Mons. Petr Esterka Mons. Josef Hrdlička Mons. Jan Graubner 

Mons. Antonín Basler Mons. Josef Nuzík Mons. František Lobkowicz Mons. Martin David 

Celé jméno, titul a další podrobnosti naleznete v článku na str. 9 - 10. 


