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Jákob—doba adventní a vánoční 2018

VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Milé sestry, milí bratři,
opět vstupujeme do nového církevního roku. Ten nám jako vstupní bránu
nabízí Advent. Je to čas, který nás
chce probudit a povzbudit k „úklidu životních cest“. Chce nás doslova vyburcovat k tomu, abychom nezůstali jen
u vnějších příprav na Vánoce, ale provedli přípravu svého života. Protože o
život tady jde. O život časný i věčný.
Máme provést údržbu nejen těch našich cest, tedy kudy a jak jdeme živote,
ale hlavně cest, kterými k nám přichází
Spasitel. Byla by marná sebekrásnější
vánoční atmosféra, bylo by zbytečné
sebevelkolepější slavení Ježíšova narození, kdyby se nemohl rodit v nás
a denně k nám přicházet.
Když se někde staví hvězdárna, je to
většinou na odlehlém místě, někde,
kde výhled na hvězdy nebude narušován tzv. světleným smogem. Platí to
i v přeneseném významu. Vstoupili

jsme do Adventu, abychom se mohli
zadívat na Ježíše a zakoušet radost
z Boha, ale je tolik zbytečných věcí,
které nám brání vidět Boží moc a velikost. Bůh nás chce znovu oslovit, přijít
k nám a „zabydlet se“ v nás. Nenechejme ho čekat, pozvěme ho dál, vyjděme
mu naproti.
Po celý liturgický rok se budeme také
připravovat na Mimořádný misijní měsíc (viz str. 12). Využijme všech nabídek a příležitostí. Jak už jsme slyšeli
i v pastýřském listu otce arcibiskupa,
„posilněme odvahu dělit se o svou víru.“ „Kdo miluje Ježíše, pracuje na tom,
aby jej milovali i další lidé.“

Kubík
Dále bych chtěl poděkovat všem, kdo
každou neděli připravují bohoslužbu
slova pro děti – Kubík. Zároveň chci
tuto službu dětem od čtyř let do druhé
třídy nabídnout všem rodičům, kteří
o ní ještě nevědí. Chci také připomenout rodičům, kteří své děti přivádějí,
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že jde také o službu pro ně, aby sami
mohli v kostele nerušeně prožít tuto
část mše svaté. Jak už jsem psal dříve,
nechoďte, prosím, do Kubíka spolu
s dětmi. Maximálně při jejich první návštěvě.

Zasvěcené svátky
Je vhodné v tuto chvíli připomenout,
že máme v liturgickém roce dva zasvěcené svátky, tedy dny, které je třeba
slavit tak, jako by to byla neděle. Je to
slavnost Nerození Páně (25. prosince)
a slavnost Matky Boží, Panny Marie (1.
ledna). Víte, že pak máme i mnohé tzv.
doporučené svátky, které si zaslouží
stejnou váhu slavení, pokud nám to
naše zaměstnání dovolí.

Svátost manželství
Není to tak dávno, co jsem na stránkách našeho farního časopisu vysvětloval, jak to je s místem udílení svátosti
manželství. Tehdy jsem vysvětloval, že
se nevybírá kostel podle místa svatební hostiny. Ale naopak. I za cenu nějakého toho přesunu. Na základě současné praxe musím opět připomenout,
že dle církevního práva je řádným místem k uzavření sňatku farní kostel mís-
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ta bydliště jednoho ze snoubenců.
I když existuje možnost vyjednat výjimku, není možné z toho učinit pravidlo.

Opravy
Nakonec chci konstatovat, že se podařila první fáze statického zajištění
staré farní budovy. Také oprava varhan
se nám chýlí ke zdárnému konci. Děkuji všem, kdo tyto záležitosti finančně
podpořili nebo ještě podpoří.
Přeji nám všem, aby tři adventní týdny (čtvrtý už bude jen o dvou dnech)
byli příležitostí znovu uvidět Boží krásu
a znovu přijmout, že pro přátelství
s ním stojí za to něco obětovat. Dostali
jsme od Boha spásu jako nezasloužený dar. Ten ovšem nestačí vlastnit, je
třeba ho každý den nově přijímat a na
něj odpovídat. V tomto smyslu přeji
všem, ať se Ježíš v našem nitru rodí
každý den.
Váš P. Ladislav
Nemocné k návštěvě před Vánocemi
nahlaste, prosím, v zákristii do pátku
7. prosince. Termín návštěvy bude
upřesněn.
Níže panorama pole pastýřů v Betlémě.
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Náš kostel
V dalším
díle
seriálu
o našem kostele se chceme zaměřit na část, kterou
nyní nazýváme jako starou
kapli. Ta totiž tvořila hlavní
část původního kostela
(před přestavbou v letech
1928 – 1929). Její prostřední oltář byl hlavním
oltářem a součástí presbytáře, který směřoval dle
tehdejších pravidel na východ.
Jak vypadal původní kostel, se dovídáme teprve z děkanské matriky ze
17. století. Kostel byl vybaven dvěma
oltáři: hlavní oltář byl k poctě sv. Jakuba Staršího. Na sklonku 18. století
byl kostel poprvé významněji přestaven do podoby, která se zachovala
až do další přestavby v roce 1929
a v dnešní takzvané „staré kapli“ až
do současnosti. Roku 1779 byl rozšířen presbytář a podlahy pokryly kamenné čtvercové dlaždice ve středu
lodě a cihlová dlažba pod lavicemi.
Roku 1782 byly postaveny tři nové
mramorové oltáře: hlavní sv. Jakuba
a dva boční, na evangelijní straně
(vpravo z pohledu kněze) Ukřižovaného Spasitele a na epištolní straně
(vlevo z pohledu kněze) Panny Marie
Bolestné. Sochařské práce na oltá-

řích a kazatelně provedl Heinrich Federl z Kroměříže. O rok později se
uskutečnila oprava klenby chrámové
lodi a přístavba kůru. Přibyla také
nová, 25 metrů vysoká věž, kam byly
umístěny všechny 3 zvony. Autorem
přestavby byl stavitel Pavel Malenovský ze Slavkova u Brna.
Nynější podoba původního kostela
(staré kaple)
Na někdejším hlavním oltáři je od
roku 1957 mezi dvěma dvojicemi
sloupů se zlacenými hlavicemi umístěn oltářní obraz Stětí sv. Jakuba od
akademického malíře Františka Peňáze (věnován ročníkem 1907). Nad
obrazem je nástavec oltáře se zlacenou plastikou symbolizující Nejsvě-
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tější Trojici (zářící trojúhelník
s okem). Po bocích sedí dvojice andělů a nahoře výzdobu doplňuje dvojice andílků putti. Na soklu oltáře stojí
plastiky apoštolů Petra a Pavla, na
oltářní mense se nachází zlacený
svatostánek s dvojicí adorujících andělů po stranách. Oba boční oltáře
tvoří nika mezi dvojicí pilastrů se zlacenými korintskými hlavicemi. V nice
je plastika sv. Josefa (vlevo) a
sv. Antonína z Padovy (vpravo). Nad
horní římsou zdobí každý z oltářů
dvojice andělských hlav, v dolní části
pak dvojice plastik andělů. Po stra-
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nách oltáře sv. Antonína stojí dvojice
krásně vyřezávaných dřevěných zpovědnic v barokním stylu od firmy Jaroslav Kubeček z Olomouce, zakoupená roku 1946. Vedle oltáře sv. Jakuba si můžeme povšimnout ve zdi
zasazeného náhrobku s erbem a nápisem, který hlásá, že zde byly roku
1560 ve středu po Třech králích pochováni dva synové Matouše mladšího z Kunovic. Současná úprava podlahy je z roku 1985. Strop tvoří křížová klenba opírající se o pilastry
s jednoduchými dórskými hlavicemi.
am
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MALÉ NAHLÉDNUTÍ
DO PREMONSTRÁTSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Třetí řád premonstrátského společenství při Strahovské kanonii
premonstrátů se schází ve vlčnovské farnosti už hezkou řádku
let. Každoročně se pro členy pořádají exercicie v klášteře v Nové
Říši, v říjnu se koná v Praze na Strahově kapitula. Ta letošní se
konala 20. října a z Vlčnova se nás vypravilo pět. Hlavním bodem kapituly byla volba nového moderátora terciářského společenství. Kapitula byla zahájena mší svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie
na Strahově. Při mši svaté vstoupili do řádu noví členové a někteří složili do rukou
otce opata své sliby. Po mši svaté nás přišel pozdravit a povzbudit nový opat, otec
Daniel Peter Janáček. Byli představeni noví členové a možní kandidáti ke vstupu
do řádu. Jelikož se nás sešlo 53 členů, mohlo se přistoupit k volbě nového moderátora společenství, který byl zvolen a následně představen. Po obědě
v prostorách kláštera následovala diskuze a projednávání dalších organizačních
záležitostí.
I když je naše vlčnovské společenství daleko od pražské základny, přesto se snažíme scházet k modlitbě breviáře a růžence každé úterý v 18 hodin ve farní učeb-
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ně. Rády mezi sebe přivítáme nové členy, abychom mohly být s ostatními terciáři
propojeny v modlitbě. Naším velkým vzorem je svatý Norbert – konvertita, apoštol
smíření, vzor a přímluvce kněží, státník, přímluvce za bezdětné manžele a patron
šťastného porodu.
Synové a dcery svatého Norberta, členové třetího řádu premonstrátů se snaží žít:
- eucharisticky – s velkou úctou k Nejsvětější svátosti oltářní, s co nejčastější
účastí na slavení mše svaté.
- mariánsky – s úctou k Panně Marii, které je zasvěcena řada premonstrátských
kostelů.
- liturgicky – nejdůležitější liturgií je mše svatá, připojovat se i k liturgii denní modlitby církve nebo jejím částem (ranní a večerní chvály) a k modlitbě růžence.
- kajícně – naslouchat svému svědomí, pravidelnost svátosti smíření, neuškodí
ani dobrovolný sebezápor a konání dobra.
- apoštolsky – radostným chválením Boha a následováním Ježíše Krista.
Naše řádové heslo:
„Připraveni ke každému dobrému dílu“ se
proto snažíme razit
nejenom v řadách
terciářských, ale
i v naší živé vlčnovské
farní rodině.
Čerpáno ze Stanov
p re m o n s t rá t s k é h o
řádu a z knihy Krátký
životopis sv. Norberta
od Dominique-Marie
Dauzet.
Eliška Čičelová

„PŘIPRAVENI
KE KAŽDÉMU
DOBRÉMU DÍLU“

ŘÁDOVÉ HESLO
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Z farních kronik
Předchozími čísly 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. Rok 1930 s sebou přinesl hospodářskou krizi, kterou postupně vystřídala doba mnohem krutější:
rok 1938 byl plný očekávání, nadějí a zklamání...
Od roku 1930 sloužil ve Vlčnově otec
Antonín Čevela, který byl po deseti
letech, roku 1940, vystřídán otcem
Františkem Šestákem.
1931
Krize v zemědělství a průmyslu nadále trvá, stoupá také nezaměstnanost.
1932
Tísnivé poměry nepolevují. Okresní
úřad v Uherském Brodě posílá do
obce až 900 lístků po 10 Kč pro nezaměstnané, „na které tito v obchodech
sobě vybírali různé potraviny.“ Nezaměstnanost stoupá a stát vypisuje
vnitřní tzv. Půjčku práce. „Podpory
v nezaměstnanosti se zneužívá a hlásí se o tuto také lidé majetní, což se
děje na úkor skutečných chudáků.“
Stát dává pro nezaměstnané, mimo
nouzové lístky, ještě jako přídavek
péct v obci až 600 bochníků chleba.
1933
V tomto roce se uskutečnil odprodej farního pozemku tzv. „Klobouk“ před farou na
úpravu a odstranění žlebu, „který není žádnou ozdobou místa před kostelem.“ Dle
zákona platného od r. 1933 dostali pachtýři farských pozemků 22% slevu z jim
pronajatých pozemků, „ale i přes to spokojeni nebyli a nájem platí velmi nepořádně, což je z části zaviněno nedostatkem peněz, jaký v tomto roce všude byl,
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z časti liknavostí v placení.“ ZaMezníky:
tímco hospodářské produkty jsou
velmi laciné, ostatní věci jsou ne- 1931: návštěva žurnalistů u příležitosti Sjezdu
žurnalistů
poměrně drahé.
1932: duchovní Triduum – podáno 2.400 hostií
1934
1933: pořízení dvou mramorových kropenek
Přestože byl zaveden obilní mo- 1934: poprvé pořádán svátek matek
nopol (obilí se platilo za 1q od 120 1935: natáčení filmu Maryša
– 150 Kč), pachtýři platili nájem 1936: pořízení nové podlahy do kostela
z pole ještě hůře než v roce minu1937: vydláždění silnice kostkovou dlažbou
lém, a jelikož byl okres Uherský
1938: změna hranic republiky
Brod zařazen mezi úrodné okresy,
1939: začátek 2. světové války
pozbyli také slevy na nájmu.
1940: protektorát Čechy a Morava
1935
Rok 1935 byl úrodný na hospodářské plodiny. Ovoce tohoto roku bylo velmi málo,
neboť 1. května přišel silný mráz. Téhož dne zmrzlo i víno a celý den padal sníh
s vodou. Dne 1. září byl na horním konci odhalen pomník vůdci agrární strany p.
Antonínu Švehlovi.
1936
V roce 1936 byl pořízen do kostela
nový, krásně vyšívaný baldachýn,
který vyšila vlčnovská děvčata za
vedení Marie Pleslové. „Téhož roku
pořízena byla na zimu do kostela
desková podlaha z všeobecných
milodarů farníků za 3.500 Kč.“
1937
Jelikož měli být v tomto roce
v červenci vysvěceni dva novokněží: P. Josef Moštěk a P. Jakub Zemek (viz foto), chtěli farníci připravit
pro tuto slavnost kostel... „mimo to
uvolil se p. Josef Kolek, obchodník
ve Vlčnově, zaplatit obnosem
8.000 Kč nad hlavním oltářem panem J. Hladíkem, sochařem
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z Olomouce vytvořenou „Poslední Večeři Páně“, po které zrovna ona prázdná plocha na zdi za oltářem volala.“ V tomto roce bylo hodně ovoce, zejména peckovitého, avšak málo obilí.
Průběh jubilejního roku 1938 – dvacetiletého výročí trvání Československé
republiky
Byl to rok pro stát a národ československý plný nejbolestnějších událostí. Od začátku roku se připravovaly velkolepé oslavy 20. výročí prohlášení státní samostatnosti. Každý okres, každé město chystali své vlastní oslavy. I Vlčnov chystal na
den 28. října podobnou velkou oslavu. Ale dopadlo to jinak. Vůdce německé říše,
kancléř Adolf Hitler, prohlásil dne 20. února, že 10 milionů Němců při hranicích
musí být připojeno k Německu. Večer a v noci z 11. na 12. března, kdy padlo Rakousko, pochopili i členové vlády československé, že konec Rakouska znamená:
Teď jsme na řadě my. Anglie s Francií pak naléhaly na čs. vládu, nutily ji
k povolnosti a žádaly, abychom se dohodli s Německem. „Celý národ se semkl
v pevnou jednotu od krajní levice až po nejzazší pravici, a v imposantním klidu
čelil běsnící zahraniční rozhlasové propagandě, snažící se rozložiti národ uvnitř.“
22. září v 10 hodin večer vyhlásil president všeobecnou mobilizaci. „Byla provedena rychle a vzorně. Již za několik minut po vyhlášení přicházeli branci na nádraží,
shlukovali se a za zpěvu odjížděli. Všichni cítili, že je to vlastně ulehčení, protože
čekání bylo již nesnesitelné. Rukovalo se radostně. Po celou noc jezdila vesnicí
auta, doručovala mobilizační vyhlášky a zvláštní svolávací lístky. Ráno v 6 hodin
byly vyhlášky vyvěšeny. Muži se loučili s rodinami, ale celá mobilizace působila
mohutným dojmem, nebylo zde pláče a nářku, bylo radostné odhodlání. Ti, kteří
zůstali, povolávali na odcházející: ‚Ale dejte jim to!‘, ‚Ukažte, co jsou Slováci!‘
apod., a branci z aut a vozů odpovídali: ‚Nestarejte se!‘ A už tu zněla ‚Hej Slované‘, tam zas vojenský popěvek ... Vojáci jeli střízliví, ale s ohnivým nadšením. Celé 3 hodiny odjížděla auta a autobus od mlékárny s branci směrem k Brodu i na
Hradčovice. A vlaky byly jedna ozdoba, jedna píseň. Nápisy na vagonech
‚Nedáme se!‘ vyjadřovaly náladu, se kterou čeští vojáci rukovali.“ Avšak k boji nedošlo. V Mnichově na popud Mussoliniho se sešli státníci čtyř mocností. Francie
a Anglie chtěly za každou cenu mír. A tu západní mocnosti v Mnichově ustoupily –
v noci 30. září byla narýsována nová mapa nového Československa. 5. října se
vzdal úřadu president Dr. Beneš. Návrat vojáků z vojny nebyl veselý. Odstoupení
území a podrobení se bez boje vyhlásil rozhlasem sám zborovský hrdina, generál
Syrový. „Mnozí vojáci slzeli, jiní marně zatínali pěsti, jiní vše vyslechli mlčky. Toho
dne však nebylo veselo ani v naplněných posádkách, kde musely býti zesílené
pohotovosti, aby ozbrojené oddíly se nevzbouřily, ani v dědinkách, kde pozůstalí
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vzpomínali vojáků v poli, kladouce do jejich boje a vítězství veškeré naděje. Vyskytly se případy, že vojáci museli býti z podzemních pevností vyváděni pod bajonety, nechtěli opustiti dokonalé moderní kryty a chtěli se brániti až do posledního
dechu. Po tomto hrozném neštěstí celý národ a jmenovitě branná moc se zachovaly s obdivuhodnou kázní, jaké je schopen jen národ nejvýš vyspělý a kulturní.
Vlčnovští občané, ať doma nebo jako vojáci v poli, zachovali se tak statečně, tak
klidně, tak ukázněně, jak se na uvědomělé Čechy a Slováky sluší.“
1939
Tento rok zůstává bez zápisu.
1940
Dne 13. května 1940 byl instalován
ve Vlčnově nový farář P. František
Šesták, kaplan z Uherského Brodu.
Instalačních obřadů se mimo jiné
zúčastnila také Jeho Jasnost princ
JUDr. František Schwarzenberg.
Dne 7. července byla primice dvou
rodáků novokněží P. Jana Machálka (viz foto) a P. Metoděje Zemka.
„V roce 1940 byla vládou národního
shromáždění Protektorátu Čechy
a Morava zařazena obec Vlčnov do
seznamu 7 obcí, jež mají býti vybudovány na Moravském Slovácku
jako obce vzorné za pomoci vlády
a země.“
bj
„Mami, stromeček hoří!“
„Neříká se, že hoří, ale že svítí.“
„Mami, záclony už taky svítí.“
„Markétko, proč tvá mladší sestra pláče? ptá se teta neteře.
„Protože jsem jí pomáhala.“
„Pomáhala? A s čím?“ ptá se dál teta.
„Pomáhala jsem jí sníst čokoládu.“
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ROČNÍ PŘÍPRAVA NA

MIMOŘÁDNÝ
MISIJNÍ
MĚSÍC
ŘÍJEN 2019
Během oslav Misijní neděle
v roce 2017 vyhlásil papež
František na říjen 2019 Mimořádný misijní měsíc, kterému
dal téma: „Pokřtění a poslaní.“
Misijnímu měsíci má předcházet celoroční příprava. Papež
František nás vybízí, abychom
tuto dobu příprav využili jako
ohromnou příležitost k obnově
misijního odhodlání po celé
církvi.
Do příprav Mimořádného misijního měsíce bychom se chtěli
zapojit i s časopisem Jákob.
Během následujícího roku se
zde dočtete o misiích, Papežském misijním díle a také
o tom, jak se my konkrétně
můžeme zapojit nebo již ve
farnosti zapojujeme.
Věříme, že to bude rok plný
příležitostí, jak využít své poslání k růstu ve svatosti a tím
dělat svět krásnější a radostnější.

„Zvu každého křesťana
na
jakémkoli
místě
a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes
navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem
Kristem, nebo alespoň
aby učinil rozhodnutí, že
se s ním chce setkat a že
ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo
nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho
toto pozvání netýká, protože ‚z radosti, kterou
dává Bůh, není nikdo vyloučen.‘ Kdo riskuje,
nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho
příchod čekal s otevřenou náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: ‚Pane, nechával jsem se oklamávat, tisícero způsoby jsem
unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu
zde, abych obnovil svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi
mne opět do své Vykupitelské náruče.‘ Moc
nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se
ztratili!“ apeluje papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium
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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA - MISSIO
Význam a poslání

M
I
S
S
I
O

Missio formuje křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat
svoji víru v pokoji a spravedlnosti.
Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem,
nespravedlnosti a vykořisťování.
Missio podporuje a povzbuzuje četná povolání v místních komunitách.
Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.
Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje,
aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.
Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve
ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit,
vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.
1) Papežské misijní dílo šíření víry - má na starosti světové misie a podporu
infrastruktury mladých církví. Podporu potřebným zajišťují hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících. Toto dílo finančně podporuje
stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod.
2) Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola - se věnuje podpoře výchovy
a formace budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 místních seminářích.
3) Papežská misijní unie - vybízí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve
svém prostředí propagovali a podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc.
4) Papežské misijní dílo dětí - financováním mnoha projektů v Africe, Asii a Latinské Americe podporuje více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy
a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další.
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Z MISIÍ
Jak prožívají Vánoce lidé v misijních oblastech?
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista, několik měsíců předem se na
ně připravujeme jak duchovně tak materiálně, abychom je prožívali v duchu
pokoje, radosti a veselí. U nás k Vánocům také patří řada tradic a zvyků. Jak
ale prožívají Vánoce v těch nejchudších oblastech světa, kde působí Papežská misijní díla?
„Všude je obrovská radost z Kristova narození. Lidé se podle možností obléknou
na oslavy do toho nejlepšího, co mají. Holčičky vypadají jako princezny, na kterých
byste při prvním pohledu chudobu vůbec
nepoznali,“ prozrazuje P. Jiří Šlégr, ředitel
Papežských misijních děl v ČR, který několik Vánoc na misiích prožil.
Vánoce jsou podle něj příležitostí ke společným setkáním v rodinách. Právě tomu
chudí lidé přikládají velikou důležitost a
cestují za svými blízkými i několik dní.
„Lidé se ve velkém počtu zúčastňují mší
svatých, při kterých radost vyjadřují hudbou, zpěvem i tancem. Kostely, kde se slaví vánoční bohoslužby, jsou krásně vyzdobeny dekoracemi z barevných fólií a třásní, klasické ozdoby si nemohou dovolit. Všude je také plno krásných kvetoucích rostlin.
Na Vánoce se chudí těší i proto, že se dosyta najedí, protože i několik měsíců si
šetří na to, aby si během Vánoc mohli dopřát rýži, pečené kuře, zeleninu, ovoce
a nápoje. Dárky si většinou kvůli chudobě nedávají. Ani stromečky, tak jak je známe u nás, nemají.“ Podle P. Šlégra vánoční atmosféru v krajinách s tropickým
podnebím nepřipomíná sníh, ale zelená barva povyrostlé kukuřice, která je znamením budoucí dobré úrody.
Není třeba dodávat, že oslavu Vánoc zavedli v misijních oblastech šiřitelé víry
neboli misionáři. Ostatně o slavení Vánoc v misijních počátcích vypovídají i dochované záznamy v knihách. Například Vánoce na misii v africkém Kamerunu
popisuje P. Jan Emonts ve zprávě z roku 1917 První vánoce missie v srdci Kame-
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runu. Podle něj se místní obyvatelé na počátku 20. století na oslavu Vánoc důkladně připravovali. Sešli se na půlnoční mši s latinskými zpěvy, místo zvonů, které v té době ještě neměli, zazněly salvy z ručnic. Nechyběl ani stromeček, jen
místo smrčku byla nazdobená palma. I v Asii byly na počátku minulého století Vánoce důležitou událostí.
Zpráva o himalájských Vánocích popisuje obrácení kmene, zpovědi, půlnoční
mši a výměnu „svobody lesů za svobodu duše“. Podle misionáře P. Karla Hahnera a jeho Vánoční idyly z roku 1938 si obyvatelé Cejlonu dokonce s nadšením
vyrobili i figurky do betléma.
Vánoce se podle křesťanské tradice slaví od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně
(první neděle po 6. lednu). Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí
25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena
poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století
a díky misiím postupně pronikly do celého světa.
Zdroj tohoto příspěvku a další články z misií najdete na webových stránkách Papežských misijních děl - Missio: www.missio.cz

MISIJNÍ SOUTĚŽ
o 2x roční předplatné časopisu pro děti Nezbeda
Přemýšlíte o pěkném a užitečném dárku pro své děti, vnoučata či známé? Pokud se vám podaří správně odpovědět na
tři otázky, můžete získat roční předplatní časopisu Nezbeda.
Časopis Nezbeda je plný zajímavých příběhů, informací a
také vyprávění a fotografií misionářů z různých koutů světa.
Soutěž jistě má smysl, i když už vaše děti časopis Nezbeda
odebírají, protože jej můžete věnovat někomu ve svém okolí
a udělat jim radost. Tak, a teď už nezbývá než prozradit to
nejdůležitější:
1. otázka Napište jméno patronky misií, kterou slavíme 1. října.
2. otázka Co znamená zkratka PMDD?
3. otázka Z kolika států se skládá Indie?
Své odpovědi napište na podepsaný lístek a zaneste do zákristie. A pak už jen
můžete čekat na vyhlášení výsledků. Hodně štěstí přeje redakce časopisu Jákob.
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Kronika farnosti (červen – listopad 2018)

Do společenství církve jsme přijali
Adam Michal Smutný, Natálie Rozálie Křapová, Klaudie Anna Klementýna Kovářová,
Matyáš Marek Huráb, Kristýna Terezie Gabrielová, Antonín Křapa, Stela Marie Podškubková, Lukáš Ryška
Svátost manželství uzavřeli
Petr Zemek a Adéla Zimčíková
Jan Maňák a Kateřina Zemková
Do Božích rukou jsme odevzdali
Josef Hauerland, Marie Křapová, Antonín Vozár, František Šebák, Jarmila Uhříčková,
Marie Kovářová, Marie Králíčková, Františka Šebáková, Vasil Nikorjak, Jaroslav Loucký,
Božena Koníčková, Marie Křapová, Božena Nikorjaková, Monika Machalová, Jiřina Uhříčková, Václav Křapa
Bože, prosíme tě, dej našim zemřelým podíl se svými svatými,
ať dosáhnou blaženého patření na tvou tvář.
Autoři fotografií:
Eliška Čičelová: 7
Viktor Čičel: 6
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 2, 20

Miroslav Skála: 16
archív farnosti: 4, 5, 8, 9, 10
a František Zpěvák: kresba na str. 14
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Program
pondělí 3. 12.
18.00 hodin
po mši svaté
sobota 8. 12.
7.30 hodin
pondělí 10. 12.
19.00 hodin

První roráty
Beseda o Svaté zemi
Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Doporučený zasvěcený svátek
Mše svatá ze slavnosti
Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů

středa 12. 12.
Po mši svaté zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí
pátek 14. 12.
Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemocných bude upřesněna v ohláškách)
sobota 15. 12.
od 9.00 hodin
14.30 hodin
neděle 16. 12.

pondělí 24. 12.
23.00 hodin
úterý 25. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

Předvánoční svátost smíření
Prosím, využijte této příležitosti, dobře se připravte a přijďte nejpozději v deset hodin.
Adventní misijní dílny pro děti
3. neděle adventní
Misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů
z adventních misijních dílen)
Štědrý den
Mše svatá půlnoční
Slavnost Narození Páně
Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční
Mše svatá
Mše svatá
Koledování u jesliček a požehnání

středa 26. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin

Svátek sv. Štěpána
Mše svatá
Mše svatá

pátek 28. 12.
18.00 hodin

Svátek sv. Mláďátek
Mše svatá

Jákob—doba adventní a vánoční 2018
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Program
sobota 29. 12.
10.00 hodin

Pátý den v oktávu Narození Páně
Mše svatá v Charitním domě

neděle 30. 12.
7.30 hodin
9.30 hodin
15.30 hodin

Svátek Svaté rodiny
Mše svatá s obnovou manželských slibů
Mše svatá s obnovou manželských slibů
Živý betlém

pondělí 31. 12.
16.00 hodin
23.00 hodin
úterý 1. 1.
7.30 hodin
9.30 hodin

Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování a prosba o pomoc do nového roku
Mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc, rekapitulace
uplynulého roku
Adorace na závěr roku
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Závazný zasvěcený svátek
Mše svatá
Mše svatá

sobota 5. 1.
7.30 hodin
17.00 hodin

Sobota po oktávu Narození Páně
Mše svatá
Vánoční koncert: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

pátek 11. 1.
18.00 hodin
po mši svaté

Mše svatá
Večer chval

neděle 13. 1.
7.30 hodin
9.30 hodin

Svátek Křtu Páně
Poslední den doby vánoční
Mše svatá
Mše svatá

Tento program obsahuje jen výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí.

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

Obraz nad místem Ježíšova narození v Betlémě

Slyšme volání do Betléma k chudým Jesličkám Božího Syna.
Kéž jen pohled na něj naplní naše srdce radostí a pokojem,
že Ježíš – Emmanuel – Bůh s námi
je dnes nablízku každému člověku.
Ať vám Bůh požehná
každý den nového roku 2019
a naplňuje na vás
svůj odvěký láskyplný záměr.
To vám přeje Redakční rada

