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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Farní rodina 
Milí farníci, 
všechny vás zdravím do vašich do-

movů na začátku prázdninového obdo-
bí a zvu ke společnému zamyšlení nad 
tím, co mi v posledních měsících velmi 
leží na srdci. 

Jako křesťané se s jistou dávkou ste-
reotypu oslovujeme „bratře – sestro“. 
Toto oslovení vyplývá z vědomí, že 
máme všichni jednoho milujícího Otce 
v nebi. A jak z Ježíšových slov vyplývá, 
máme být jednou rodinou. Z toho plyne 
i uspořádání církve, kde základní buň-
kou, ve které se společně učíme, po-
vzbuzujeme a doprovázíme, je far-
nost. I křest či svátost manželství mají 
být uskutečněny ve vlastní farnosti (ve 
farním kostele), protože ona tvoří 
„domov“ – zázemí pro duchovní růst 
člověka. Mohu být poutníkem a navští-
vit nejrůznější poutní místa, ale důležitý 
je i domov, kde se mám osvědčit ve 
všedních dnech života. Tedy domácí 
kostel a farní společenství. 

Tu to  sku tečno s t  vzpomínám 
z důvodu, že se stále častěji setkávám 
s postojem, kde se na jednu stranu 
stavíme „my“ a na straně druhé je 
„jakási farnost“. Ale farnost není něco 
neživého, nějaká cizí instituce, farnost 

jsme my. A když se cokoli ve farnosti 
připravuje, není to o tom, že „farnost“ 
něco připraví a „my“ se pak na to při-
jdeme podívat. Když se něco pokazí, 
neznamená to, že „farnosti“ se něco 
pokazilo, ale „nám“ se něco pokazilo. 
A platí to ve všech oblastech. Od úkli-
du, přes liturgii až po opravy. Jde o to, 
co mohu ve farnosti udělat já. Mše sva-
tá je naše mše svatá. My se můžeme 
setkat s Bohem a spolu se sebou. 
A každý z nás by měl chtít, aby taková 
bohoslužba byla krásná. Nejde říct: 
„Pane faráři, dnes vám nikdo nehrál.“ 
Nehraje se panu faráři pro radost 
(i když i kněz má radost, když se hraje 
a zpívá), ale hrajeme k Boží oslavě 
a také trochu pro sebe, protože přece 
chceme tvořit něco krásného. A co by 
mělo být krásnějšího než to, co děláme 
pro Boha? Nebo když přispívám na 
chod farnosti, nepřispívám „nějaké far-
nosti“, ale přispívám na „svůj kostel – 
svou farní rodinu“. A tak bychom mohli 
pokračovat. 

Milí přátelé Boží, 
modleme se, aby naše farnost byla 

živá, funkční a krásná. A tím nemyslím 
jen funkčnost budov či krásu výzdoby. 
Myslím nás samotné, každého pokřtě-
ného v naší obci. Když budeme praco-
vat na sobě, když necháme Ducha 
Svatého, aby nás zapálil a proměňoval, 
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bude i celá farnost krásnější. Nejsme 
diváci toho, co připraví pan farář a jeho 
nejbližší spolupracovníci. Jací budeme 
a co připravíme pro ostatní, to bude 
projev naší farnosti. Chci tímto poděko-
vat všem, kteří v tomto duchu usilují, 
aby naše farní rodina měla budouc-
nost. 

Tato slova píšu v den památky sv. 
Jana Nepomuka Neumanna, biskupa 
19. století, který zasvětil svůj život misi-
onářské práci v Severní Americe. Jako 
účinný prostředek pro obrodu farností 

zaváděl čtyřicetihodinový výstav Nej-
světější svátosti. Touto cestou vedl 
farnosti k tomu, aby se stávaly spole-
čenstvím víry a služby. Nemusí to být 
stejným způsobem, ale i my můžeme 
přijít ke Kristu v eucharistii, využít na-
šich adorací, abychom v modlitbě pro-
měňovali i naši farnost. 

Památky, svátky, slavnosti 
Je tomu už téměř deset let, co jsem 

v rámci farního časopisu vysvětloval 
různou liturgickou váhu jednotlivých 
svátků. Je dobré tomu rozumět, je dob-

ré učit i své děti, aby vnímaly 
důležitost některých dní, kdy 
by měla být součástí daného 
dne i návštěva kostela. 
Svátky dělíme podle význa-
mu do tří základních skupin: 

1. památky, 
2. svátky, 

3. slavnosti. 
Památky jsou většinou připo-
menutím některého světce, 
kterého v církvi (někdy jen 
v diecézi) připomínáme a slaví-
me. Ty nejdůležitější památky 
připomínám při ohláškách, jsou 
pak i další památky (tzv. nezá-
vazné) s možností zvolit si, zda 
je v daný den budeme slavit. 
Druhou skupinu tvoří svátky. 
Jsou to tedy oslavy význam-
ných postav z církevních dějin, 
například apoštolů. Takový 

V duchu 15. kapitoly Janova evangelia nakreslila Sára Kahánková 
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svátek se pozná třeba podle toho, že se ve mši svaté zpívá (či recituje) Sláva na 
výsostech Bohu. 

Nejvyšší příčku zaujímají slavnosti. Mše svatá o slavnostech obsahuje všech-
ny prvky jako nedělní liturgie. Zpívá se nejen Sláva, ale i Věřím. Koná se také 
sbírka. Některé slavnosti připadají na neděli, pak je člověk vázán přikázáním 
o svěcení svátečního dne. Pokud taková slavnost připadne na jiný den, pracujeme 
jako obvykle, ale máme udělat vše pro to, abychom stihli i slavení mše svaté. Při 
plánování bohoslužeb se vždy pamatuje na to, aby ty o slavnostech byly časově 
co nejdostupnější. I když jsou slavnosti významem na úrovni neděle, nejsme vá-
záni účastí na bohoslužbách pod těžkým hříchem (výjimkou je 25. prosinec a 1. 
leden – závazné zasvěcené svátky), ale o to větší radost a zásluha může být, 
když se rozhodneme pro společné slavení. 

Moc se přimlouvám, aby povědomí, že je nějaký svátek nebo dokonce slavnost, 
bylo vštěpováno i dětem. Aby se liturgické slavení promítalo do našeho každoden-
ního života. 

Požehnané prázdninové, všední i slavnostní dny přeje 
P. Ladislav 

Fa
rn

os
t 

Br
no

 -
 L

es
ná

 v
yd

al
a 

st
ol

ní
 k

al
en

dá
ř 

s 
tit

ul
em

 „
Bů

h 
ne

ch
ce

 s
m

ut
né

 tv
ář

e“
, j

eh
ož

 p
ro

de
j m

á 
po

dp
oř

it 
st

av
bu

 n
ov

é-
ho

 k
os

te
la

. O
tis

ku
je

m
e 

je
dn

u 
z 

ve
se

lý
ch

 k
re

se
b 

Ja
na

 H
er

al
ec

-
ké

ho
 z

e 
ži

vo
ta

 c
ír

kv
e.

 



Jákob—prázdninové vydání 2018 5 

Z farních kronik 
V předchozím čísle časopisu Jákob jsme započali sérii článků, prostřednictvím 
nichž bychom vám rádi představili některé momenty naší farnosti očima kněží, 
kteří zde v posledních 100 letech působili. Zatímco předchozí dekáda se vyzna-
čovala zejména budováním obce a farnosti, následující roky nás uvedou do po-
někud náročnějšího období stíhaného bídou a válkou. 

Od roku 1910 sloužil ve Vlčnově otec 
Jan Flašar, který ve Vlčnově působil 19 
let. Za jeho působení byl přistaven no-
vý kostel, který se však světil až za 
jeho nástupce 
1911 
Jelikož bylo nutné sehnat co nejdříve 
peníze na započetí stavby kostela, 
vyznačoval se tento rok zejména fi-
nančními sbírkami. „Na podnět místní-
ho faráře konána od 3. 9. do 15. 10. 
sbírka od domu k domu po celé osa-
dě... Tak upsáno na 62 000 K. Bylo jich 
sice málo, kteří tehdy nic nedali – ale 
byli přece...“ 

1912 – 1913 
Tyto roky zůstávají v kronice bez zápisu. 
1914 
Dne 28. června 1914 odpoledne konala naše omladinobrana první veřejné cvičení. 
Generalmajor Fitzner veřejně naši mládež pochválil a našeho náčelníka a hlavního 
cvičitele p. Šimona Zemka vyznamenal. „Po dokonalém odpoledním cvičení odjeli 
jsme do Uh. Brodu, kde už večer přežalostná zpráva úřední se rozlehla, jež celým 
mocnářstvím mocně otřásla. Kde kdo s chvějícím a stísněným srdcem vykládal, že na 
našeho milého nástupce trůnu a jeho choď v Serajevě spáchán zločinný atentát, 
a oba zabiti jsou.“ 18. července 1914 pak vypovědělo Rakousko Srbsku válku. „Za 
času války věřící lid k vroucným pobožnostem byl povzbuzován a konány s nemalou 
horlivostí u nás po několik neděl veřejné prosebné průvody do polí a poutě.“ 2. srpna 
pak odešlo za početného průvodu z Vlčnova 200 vojáků. 
1915 
Tento rok zůstává v kronice bez zápisu. 

Mezníky: 
1911: sbírka na stavbu nového kostela 
 návštěva Joži Úprky 
1912: návštěva členky opery Národního diva-

dla Růženy Jílkové – Maturové 
1914: do války odešlo na 200 vlčnovjanů 
1915: návštěva hraběnky a Ladislava Zelen-

ky, virtuosa na cello z Prahy 
1916: určování množství výživy 
1917: hrůzy válečné na různých bojištích 
1918: vznik samostatného čsl. státu 
1919: na památku svobody zasazeny u koste-

la a školy lípy 
1920: pořízení dvou nových zvonů 
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1916 
Rok 1916 se nevyznamenal valnou úrodou, obilí bylo poškozeno tzv. „rezavkou“. 
Stejně jako loni, tak i letos byl každý zemědělec povinen odprodat své přebytky Obil-
nému válečnému ústavu. „Jakmile se obilí poseklo, stal se majitelem jeho ne rolník, 
ale stát.“ Na výživu byly všem určeny gramy. Pro různé osoby v různém počtu: těžce 
pracující denně 500 g, pro ostatní 300 g, pro děti 240 g. Mlít se mohlo pouze na lístky 
vydané od c. k. okr. hejtmanství v Uh. Brodě. „Rolníci, když všechno nápadně podra-
žilo, vyhnali vysoko i ceny za obilí. Velmi mnozí obyvatelé, ba takřka všichni obávají-
ce se hladu a nedostatku, činili zásoby a schovávali všechno kam jen mohli.“ Poně-
vadž se začal jevit i nedostatek cukru a kávy, byly dávány lístky i na ně. Ty byly do 
rodin přidělovány dle počtu členů. „Ježto se nedostávalo kávy zrnkové, pálili sobě lidé 
réž, pšenici i ječmen.“ 
1917 
„Do nového roku 1917 vstoupili jsme se smíšenými pocity. Celá říše truchlí ještě nad 
úmrtím svého milovaného císaře Františka Josefa I., který dne 21. listopadu 1916 tiše 
v Pánu skonal a nedočkal se všeobecného míru.“ Na trůn nastupuje rakouský císař 
a král Karel I. První čin mladého císaře je památný – na vyzvání Jeho Svatosti sv. 
Otce zasílají panovníci čtyřspolku nabídku míru čtyřdohodě. Nabídka k míru však byla 
odmítnuta. V druhé polovině června a v červenci objevili se hraboši v tak velkém 
množství, že byla všechna úroda v některých částech obce úplně zničena. Mnohá 
pole se ani nesekla, někde obilí jen trhali. Veškeré plodiny byly státem zabaveny 
hned na poli. Na výživu bylo pro osobu těžce pracující stanoveno na den 366 g obilí. 
Každý majitel si musel doma vést „výkaz zásob“. Všechny mlýny byly pod státní kont-
rolou a mlít mohl jednotlivec jen na povolení. „Mnozí hospodáři využili jednak neúrody 
všeobecné a hlavně bídy všude zavládnuvší a prodávali tajně, lidem vesměs přespol-
ním. Drahota stoupá rok od roku a nekladou se jí žádné meze.“ Poněvadž rolníci ne-
chtěli odvádět dobrovolně obilí k účelům válečným, byly v tomto roce provedeny dvě 
rekvisice za asistence vojáků. „Všechno bylo prohledáváno ve světnicích, na půdách, 
ve stodolách a ve chlévech, není-li obilí někde schováno.“ 
1918 
Dne 28. října 1918 byla národním výborem prohlášena samostatnost českosloven-
ského státu. „Zde v místě byl celou osadou konán v předvečer slavnostní průvod 
s osvětlením a na zpáteční cestě u mlékárny radostné proslovy promluvili starosta 
Pavelčík a farář Flašar.“ V ten samý předvečer, dne 27. 10., bylo konáno slavné 
Requiem za všechny padlé vojíny. Při příležitosti příjezdu prezidenta T. G. Masaryka 
do vlasti byla pořádána dne 21. prosince v kostele opět slavnost, po ní pak slavnost 
v obou našich školách. Finanční poměry v tomto roce byly opět bezútěšné. „V té pro-
kleté vojně se ukázala nám nejlidštější sev. Amerika, z níž podpory se zasílaly k nám, 
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později s nadšenými přípisy.“ Zvláštním přírodním jevem tohoto roku byl pak 28. kvě-
ten a 5. a 7. červen, kdy teplota klesla na -1 stupeň. 
1919 
Ve dnech 23. – 30. března byly v kostele, ve školách i v obci konány sbírky. Válečné 
boje stále přetrvávaly – na Slovensku až do 2. července. „Dne 8. a 9. července, po 
hrozné průtrži mračen v kraji Uh. Brodském, stihla obyvatele toho kraje děsná povo-
deň, která svou hrůzou předčítala povodeň v roku 1910. Celé údolí Olšavy bylo pod 
vodou a dravý živel bral s sebou všecko. Nejvíce utrpěly: Šumice, Bojkovice, Újezd, 
Havřice, předměstí Uh. Brod.“ Pro nepříznivé deštivé počasí se pak v tomto roce 
opozdily veškeré práce. Mnohá úroda zmrzla či nebyla oseta. „Hrozná nouze byla 
o všecko, o mouku, maso, světlo, otop, mydlo, prádlo, šatstvo... Obyvatelstvu přišla 
vhod mouka z Ameriky a zvláště pak uzená slanina.“ 
1920 
V neděli odpoledne, dne 18. ledna, se konalo v kostele svěcení dvou nových zvonů, 
„z nichž jeden tónu „C“ váží 307 kg a posvěcen na jméno sv. Jakub a druhý tónu „G“ 
váží 135 kg a posvěcen na jméno sv. Šimon.“ Finanční situace byla stále bezútěšněj-
ší. Návštěva vyučování byla po dobu války u nás i v celé republice velmi slabá; vyu-
čování vázlo, výchova se zanedbávala. Od rodičů školních dětí byl vyžadován písem-
ný souhlas, že chtějí, aby jejich děti byly v náboženství vyučovány. „Za tou příčinou 
na výzvu „matice Cyrillo Metod. v Olomouci konal farář přednášku o škole v obecním 
hostinci 29. února, kde uznáno právo katolíků na školu a na náboženskomravní vy-
chovávání ve škole.“ 

bj 
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20. dubna 2018, rok a pár měsíců od 
našeho prvního výletu, začal náš druhý 
výlet do Prahy. Jelikož je naše hlavní 
město velké, má mnoho památek a ji-
ných zajímavých míst, které se nedají 
stihnout navštívit za jeden víkend, vypra-
vili jsme se opět do Prahy, abychom ji 
mohli ještě více prozkoumat. 

Když nám v pátek ve škole zazvonilo 
na konec poslední hodiny, byli jsme už 
všichni natěšení na víkend, který je před 
námi. Po skončení školy, začala přepra-
va do Starého Města, kde náš vlak už 
čekal na kolejích, rychle jsme do něj na-
skákali a vlak byl připraven k odjezdu 
směr Praha. 

Cesta vlakem trvala kolem tří hodin, 
v pět hodin odpoledne už náš vlak dojel 
do cíle. Po vysednutí na hlavním nádra-

ží, nás čekala první 
cesta metrem, které 
nás dopravilo na 
„konečnou“, odtud jel 
a u t o b u s  p ř í m o 
k našemu ubytování 
– Centrum Mariapoli. 
Po rychlém vybalení 
následovala cesta 
zpátky do centra, 
abychom se mohli 
v Praze porozhléd-
nout a nakoupit svači-
nu na zítřejší výlet. 
Po návratu na pokoj 
jsme si přečetli příběh 
a šli spát, abychom 
se vyspali na sobotní 
výlet. 

V sobotu ráno jsme posnídali a vyrazili 
na hlavní nádraží, kde na nás čekal otec 
Ladislav, se kterým jsme zamířili na stát-
ní hrad Karlštejn. Na Karlštejně jsme se 
od průvodce dozvěděli mnoho informací 
ze života Karla IV., z historie hradu 
a jako jedni z mála jsme si prohlédli kapli 
sv. Kříže. 

Po prohlídce Karlštejna jsme se vrátili 
zpět do centra Prahy a následovalo zá-
bavné odpoledne v pražském JumpPar-
ku (skákací centrum), kde jsme si tak 
zadováděli, že jsme ten den zvládli už 
jen večeři a cestu do postele. 

V neděli se nám špatně vstávalo, proto-
že jsme věděli, že se blíží konec našeho 
víkendového výletu. Když jsme vstávání 
zvládli, nasnídali jsme se a výlet jsme 
zakončili mší v kostele sv. Ludmily na 

Ministrantský výlet 
aneb ministranti po roce opět v Praze  
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náměstí Míru v pražských Vinohradech. Kostel je typickou neogotickou památkou 
postavenou koncem 19. století. Postaven byl na počest svaté kněžny Ludmily. 

Po skončení nedělní mše jsme se vydali na cestu domů a šťastně jsme se vrátili do 
našeho Vlčnova. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto výletě, za hezky prožitý víkend. 
ministrant Ondřej Indra 

Náš kostel 

Další gotickou památkou našeho kos-
tela – vedle rozety a portálu – je ná-
hrobní kámen z roku 1560 ve zdivu 
„staré kaple“ vlevo. Dle historika Dr. 
Metoděje Zemka, CSc. jde o náhrobek 
synů Matouše z Kunovic, pohřbených 
v kostele 9. ledna 1560. Gotické písmo, 
dnes stěží čitelné, a též erb na náhrob-
ku jsou však s výše uvedeným 
v rozporu. 

Opevnění zdejšího kostela širokým 
zdivem s podpěrami a dvěma vstupní-
mi branami rovněž poukazuje na jeho 
gotický původ. 

Kostel od svého založení stával 
v místech dnešního kostela, původně 

se kolem něj rozkládal také hřbitov, 
a to až do dvacátých let 19. století. 
Vnější podobu tehdejšího chrámu za-
chovala farní pečeť. Sestával ze sank-
tusníku, malého presbytáře a kratičké 
lodě. Pobělohorský rozvrat farnosti 
i chrámu dosvědčuje popis z roku 
1644, podle něhož byl tehdy kostel bez 
oltáře a z výbavy zůstal pouze kalich. 
Zkázu dokonaly tři tatarské nájezdy 
v září a říjnu roku 1663, kdy byl útoční-
ky kostel vypálen a veškeré vybavení 
zničeno nebo ukradeno. Během krátké 
doby byl ale obnoven. Dle děkanských 
matrik z let 1671 a 1691 zde byly dva 
oltáře, hlavní sv. Jakuba Staršího 
s pozlaceným malovaným oltářním ob-
razem, a tři zvony. Na sklonku 18. sto-
letí byl kostel poprvé významněji pře-
staven do podoby, která se zachovala 
až do další přestavby v roce 1929 
a v dnešní takzvané „staré kapli“ až do 
současnosti. 

am 



V minulém čísle jsme si představili všechny české a moravské biskupy. Ten-
tokrát se zaměříme na pomocné biskupy naší arcidiecéze. 

Už tomu bude rok, co jsme se při Národní cyrilometodějské pouti dozvěděli, že naše 
diecéze posílí o dva pomocné biskupy. Jejich jména všechny mile překvapila. Stali se 
jimi Mons. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství, a Mons. Josef Nuzík, 
generální vikář. 

Zprávu o rozhodnutí papeže Františka oznámil na Velehradě apoštolský nuncius 
v ČR arcibiskup Giuseppe Leanza. 

Úkolem pomocných biskupů je pomáhat diecéznímu biskupovi při veškerém řízení 
diecéze a zastupovat ho, diecézní biskup se s nimi rovněž radí při řešení závažněj-
ších věcí, hlavně pastorační povahy. 

Naši čeští a moravští biskupové 
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Mons. Josef Nuzík 
Narodil se 25. července 1966 ve Strání 
(okres Uherské Hradiště), kde také vyrůs-
tal v zemědělské rodině spolu se svými 
deseti sourozenci – čtyřmi bratry a šesti 
sestrami. Po maturitě na Středním odbor-
ném učilišti ve Slováckých strojírnách 
v Uherském Brodě roku 1984 pracoval 
v těchto strojírnách až do května roku 
1989 jako soustružník. V tomto období 
také absolvoval dvouletou základní vojen-
skou službu. 
Na podzim roku 1989 začal svou přípravu 
ke kněžství studiem na Římskokatolické 
cyrilometodějské bohoslovecké fakultě 
v Praze se sídlem v Litoměřicích a po ro-
ce ve studiu pokračoval na Cyrilometoděj-
ské teologické fakultě Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Jáhenské svěcení přijal 
roku 1994 a jáhenskou službu vykonával 

ve farnosti Nový Jičín, kde posléze – po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 
z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako farní vikář. 

Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář ve farnostech Luhačovice a Pozlovice, 
v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval 
také farnost Korytná, zde působil později i jako farář, a to až do roku 2003. V tomto 
roce byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval farnost Hvozdná, 
přitom byl i děkanem vizovického děkanátu. 

V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře 
v Olomouci, kde působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval 
svým generálním vikářem, v tomto období byl také ustanoven 
kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. 

Papež František ho 5. července 2017 jmenoval titulárním 
biskupem diecéze Castra Galbae na území dnešního Alžírska 
a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení 
z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Ja-
ko generální vikář má odpovědnost za oblast ekonomickou a 
personální. 

Jákob—prázdninové vydání 2018 11 
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Mons. Antonín Basler 
Narodil se 16. února 1956 v Šum-

perku jako čtvrté dítě Antonínu 
a Anně Baslerovým. Má tři starší 
sestry – Marii, Annu a Jiřinu. Svoje 
dětství a mládí prožil v Olšanech 
(okres Šumperk). Po základní škole 
absolvoval v Šumperku Střední 
železniční školu, obor elektrická 
trakce a kolejová vozidla v železnič-
ní dopravě (1971–1975). U Česko-
slovenských státních drah pracoval 
jako technik rok před dvouletou 
základní vojenskou službou a také 
rok po jejím ukončení. 

V roce 1979 nastoupil k pětileté-
mu studiu na Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále sv. 
Václava biskupem Josefem Vranou vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl do roku 
1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990 do roku 1999 farářem ve Vizovi-
cích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993 i děkanem vizovického děkanátu. 

V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci a od roku 2003 i admi-
nistrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také jmenován sídelním kanovníkem 
Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibis-
kupství olomouckého. 

K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován čle-
nem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze olo-
moucké. Dne 5. července 2017 jej papež František jmenoval titulárním biskupem 
diecéze Vaga v dnešním Tunisku a pomocným biskupem olomouckým. 

Ke dni 1. října 2017 ho arcibiskup Jan Graubner jmenoval 
druhým generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Biskup-
ské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. 
října 2017. Jako generální vikář je odpovědný za chod úřadu 
arcibiskupství i podřízených subjektů a za některé pastorační 
oblasti, v přímé podřízenosti má také Centrum pro kulturu. 

mi, zdroj ado.cz 
biskupské znaky zdroj Wikipedia  
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Pouť do Svaté země 
V rámci farních zájezdů se naše 

farnost vydala ve dnech 9. – 17. 
března opět po deseti letech 
v trochu jiném společenství, na 
pouť do Svaté země a Jordánska. 
Hlavním programem bylo putování 
po nejposvátnějších místech spo-
jených se Svatou rodinou a s živo-
tem a působením Ježíše Krista 
a některých apoštolů. A to v oblas-

tech Izraele, Galileje, Palestiny 
a Judska, ve městech Nazaret, 
Betlém, Kafarnaum, Jeruzalém, 
na Hoře Blahoslavenství i na 
Hoře Pokušení, v Jerichu, 
v okolí Genezaretského jezera, 
v Haifě na hoře Karmel 
a v Magdale. 
Procházeli jsme některá z ar-
cheologických center a památek 
z dob Starého i Nového zákona, 
horu Nebo v Jordánsku, z níž 
Mojžíš jen vzhlížel na pro něj 
zapovězenou zemi Zaslíbenou a 
pevnost Herodion, kterou si ne-
chal vybudovat Herodes v blíz-
kosti Jeruzaléma. Prohlédli si 
archeologické pozůstatky řím-
ské říše v Cesarei, v Seforias, 
v Bet Shean a v Jordánsku roz-
ložité bývalé město Gerasi. Pro-
jížděli jsme Judskou pouští, nej-

Kaple poblíž domu sv. Josefa v Nazaretě 

Mozaiková mapa v Madabě 
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Vykopávky města Gerasi, Jordánsko 

nižším místem téměř 400 m pod hladinou moře, zastavili u jednoho z pramenů 
řeky Jordán a nechyběla plavba lodí po Genezaretském jezeře nebo koupání 
v Mrtvém moři. 

V Jordánsku jsme taky projížděli rozsáhlou pouští, obdivovali, mimo zmíněného 
Gerasi, chrám sv. Jiří s mozaikovou mapou části Svaté země z doby Ježíšovy 
v Madabě a skalní přírodní rezervaci Petra. V hlavním městě Ammánu jsme měli 
jen zajištěný nocleh. Přesto bylo možné při jeho projíždění vidět kousek arabské-
ho světa. 

Na některých místech jsme měli možnost slavit mši svatou s otci Ladislavem, 
Vojtěchem, Vlastimilem a Miroslavem. V Jeruzalémě jsme s modlitbami u všech 
zastaveních procházeli Křížovou cestu. 

Tamější jarní počasí nám přálo, ubytování a stravování v hotelích bylo na velmi 
dobré úrovni, bezvadní řidiči místních autobusů, ale především vynikající průvodci 
s obdivuhodnými vědomostmi, P. Miroslav Labač po Svaté zemi a po Jordánsku 
paní Pavla, to všechno přispělo nejen ke spokojenosti poutníků, ale i k oživení 
věroučných vědomostí a k duchovnímu naplnění. Za všechno patří velké díky Pá-
nu Bohu. 

Jaroslav Tvrdoň 
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Jak pouť do Svaté země změní vnímání Božího slova 

Znám několik lidí, kteří navštívili Izrael. Někteří jsou mladí, jiní starší. Někteří 
tam byli nedávno, jiní už před lety. Někteří mají jen samé hezké vzpomínky, jiné 
tam potkalo i ledasco nehezkého. Ale všichni se shodují v jedné věci: Když člověk 
vidí místa Ježíšova působení na vlastní oči, najednou k němu Boží slovo promlou-
vá jinak. 

I já jsem toužila se do Izraele podívat. A teď, když mi to bylo dopřáno, mohu po-
tvrdit: I známý a nesčetněkrát slyšený biblický příběh se zdá jako úplně nový, když 
před očima běží obrázky skutečných míst. Teprve tam jsem pochopila mnohé 
souvislosti. Teprve teď lépe rozumím některým biblickým oddílům. 

Tak třeba… 
Lukáš 4, 1-4 Pokušení na poušti 
Když se řekne „poušť“, vždy si představím nekonečné hromady písku, duny 

a vzduch tetelící se horkem. Poušť v Izraeli je ale jiná. Je to jako naše pole upro-
střed horkého léta – suchá, prašná země s trsy nehezké trávy. A kamení. Spousty 
kamení. Ne krásné plážové oblázky, velké kameny na každém kroku. 
Ďábel nenabízí vyhladovělému Ježíši kousek chleba – láká ho na hromady chle-

ba všude, kam se podíval… 
Lukáš 8, 22-25 Utišení bouře 
Vím, že Genezaretské jezero je velké, vždyť jsem mnohokrát viděla biblickou 
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mapku. Ale žádná má představa se nevyrovnala skutečnosti. Z jednoho břehu na 
druhý nedohlédneme. Člověk má opravdu pocit, že je na moři (také je tak někdy 
jezero nazýváno). 

Za krásného slunečného dne, jaký jsme měli my, je jezero nádherné, ale umím 
si už teď představit, že když přijde bouřka a vítr, vytvoří se vlny stejně jako na mo-
ři, voda se přelévá přes palubu a člověk se opravdu bojí o holý život… 

Lukáš 19, 1-6 Zacheus 
Nevím, jestli to ovlivnily obrázky Zachea na stromě v dětských Biblích anebo 

vzpomínky na dětská léta, kdy jsme si hráli ve větvích stromů v zahradě rodičů. 
Každopádně jsem si Zachea vždy představovala, jak sedí na mohutné větvi vyso-
ko vzrostlého stromu, a tak trochu jsem obdivovala jeho fyzickou kondici – nejen-
že běžel napřed, navíc vyšplhal na strom určitě svižně jako veverka. 

Stromy, které v Izraeli rostou, jsou ale jiné než ty u nás. V ekumenickém překla-
du čteme „moruše“, v jiných překladech je to „planý fík“. Tak i tak jsou to stromy 
nízké, k lezení téměř ideální. A ten, který stojí uprostřed Jericha a který prý pama-
tuje Zacheovu proměnu, nebyl výjimkou… 

Matouš 15, 39 Magdala 
Území Magadan – Magdala je v Bibli zmíněno jen jednou. Proto jsem mu nikdy 

nevěnovala větší pozornost. 
Poté, co jsme Magdalu navštívili, nikdy už tento nenápadný verš nemůžu přejít 

bez povšimnutí. 
Vykopávky města přímo na břehu Genezaretského jezera (i s příběhem jejich 

objevení) byly nezapomenutelným zážitkem samy o sobě. Na tamní nový moderní 
kostel s oltářem ve tvaru loďky se pak nedá zapomenout vůbec… 

Matouš 8, 5-18 Kafarnaum 
O Ježíšově působení v Kafarnaum se naopak mluví na mnoha místech v Bibli. 

Nikdy jsem si ale nevšimla té souvislosti „Když přišel do Kafarnaum“ (v. 5) 
a „rozkázal odjet na druhý břeh“ (v. 18). 

Kafarnaum leží přímo na břehu Genezaretského jezera a najdeme zde i zbytky 
synagogy postavené na místě té původní, do které jistě chodil i náš Pán. Úžasné! 

Lukáš 22, 39-44 Modlitba v Getsemane 
Olivová hora je tak známý pojem, že už ani nepřemýšlím nad významem toho 

jména. Ale Olivová hora je opravdu „olivová“ – plná oliv. Stejně jako samotná Get-
semanská zahrada. 
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Hustý lesík oliv poskytuje dostatek soukromí. Pán Ježíš se vzdálil, jen co by ka-
menem dohodil, a učedníci si přesto vůbec nevšimli jeho krvavého potu… Dnes 
už si to dokážu představit. 

Jan 21, 1-14 Zjevení v Galileji 
O Tiberiadském jezeru slyšíme jen v Janově evangeliu. Ale není to žádné jiné, 

nové jezero. Jedná se jen o jiný název pro Genezaretské jezero (nebo též Galilej-
ské moře). Na jeho břehu Pán Ježíš často pobýval a kázal. 

Dnes můžeme navštívit i místo, kde se zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstá-
ní. Je tam hezká „pláž“, kde mohl rozdělat oheň a jíst s nimi. A snad je i možné, 
že si někdo z nás odvezl kamínek, kterého se kdysi dotkla Ježíšova noha… 

A tak bych mohla pokračovat… 
Izrael je krásná, ale drsná země. Svým lidským rozumem nedokážu pochopit, 

proč si Bůh vybral právě toto místo pro svůj plán naší spásy. Ale On to ví. A to 
stačí. 

S velkou vděčností chci poděkovat panu faráři, že tuto pouť do Svaté země zor-
ganizoval, a především Pánu Bohu, že mi dopřál se jí zúčastnit. 

Jana Sovišová 

Nový kostel s oltářem ve tvaru loďky v Magdale 



18 Jákob—prázdninové vydání 2018 

Autoři fotografií: 
Viktor Čičel: 8 
Člověk a víra - Pavel Langer: 10 
Člověk a víra - Pavel Ingr: 11 
Člověk a víra - Radek Šipka: 12 
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 13, 14, 15, 17, 20 
Marek Soviš: 13 
Jan Zemek: 18 

Kronika farnosti (prosinec 2017 – červen 2018) 

Do společenství církve jsme přijali 
Adriana Marie Gajdůšková, Elena Anna Šimončíková, Milan Josef Křapa, Lukáš Rostislav 
Zemek, Kristián František Koníček, Antonín Heinrich, Jolana Jana Truxová 
Do Božích rukou jsme odevzdali 
Františka Koníčková, František Kučera, Stanislav Pondělíček, Marie Zemková, František 
Mikulec, Andrej Petrenčák, Stanislav Šobáň, Marie Moštková, Františka Cahlová, Anna 
Pestlová, Marie Borýsková, Václav Zelina, Josef Buráň, Ludmila Koníčková, Ludmila 
Zemková, Františka Koníčková 
Ke svatému přijímání poprvé přistoupili 
David Chaloupka, Ondřej Knotek, Tereza Koníčková, Tobiáš Krupka, Anna Kučerová, 
Natálie Macko, Roman Zemek 
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Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Ingro-
vá 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 
 neděle 24. 6. Slavnost výročí posvěcení kostela, 17. farní den 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti Narození sv. Jana Křtitele 
 14.30 hodin setkání na farní zahradě 
 čtvrtek 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 22. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin mše svatá ze slavnosti 
 neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí  
 7.30 hodin mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 
 středa 15. 8.  
 18.00 hodin mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
 pátek 7. 9.  
 18.00 hodin duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem 

školákům a pedagogům při mši svaté pro děti 
 sobota 8. 9.  
  Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Uherský 

Brod na Velehradě 
 neděle 9. 9. 23. 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 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 



Petra - skalní město, Jordánsko 

Společná fotografie na vyhlídce nad Jeruzalémem 

Bazilika Božího hrobu v Jeruzalémě - Boží hrob 


