2

Jákob—doba postní a velikonoční 2019

VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
U nebeské brány je automatizace, není tam svatý Petr, ale je tam
zvonek, mluvítko a vše obsluhuje
Ježíš. Přijde zesnulý profesor teologie a zazvoní. Z mluvítka se
ozve: „Kdo tam? Co chcete?“
„Jsem profesor teologie, chci do
nebe.“ „Znáte Ježíše Krista?“
„Pochopitelně, vždyť jsem o něm
učil studenty.“ „Tak pojďte dál.“ Po
chvíli přijde zesnulý farář a zazvoní. Z mluvítka se ozve: „Kdo tam?
Co chcete? „Jsem farář a chci do
nebe.“ „Znáte Ježíše Krista?“
„Pochopitelně, vždyť jsem o něm
kázal.“ „Tak pojďte dál.“ Pak přijde
zesnulá zbožná babička a zazvoní.
Z mluvítka se ozve: „Kdo tam?
A co chcete?“ „Pane Ježíši, to jsi
ty, já jsem tě hned poznala po hlase…“
Drazí farníci,
zdravím všechny vás, kteří čtete
tyto řádky. Vstoupili jsme do postní
doby. A jak nám ukazuje předcházející anekdota, je třeba tuto dobu
využít k větší znalosti Krista
a k prohloubení přátelství s ním.
V postní době nemáme smutnit,
ale radovat se z toho, že se můžeme více dívat na Ježíše. Nejde jen

o to něco si odepřít, ale abychom
„uvolněný“
prostor naplnili
něčím dobrým
(viz Postní desatero na str. 17).
Po celou postní
dobu vzhlížejme
ke Vzkříšení, to
je cíl postního
snažení, je to
slavnost, při které
obnovíme svůj
křest (letošní vigilii s obnovou křestních
slibů můžeme prožít skutečně nad nedělním ránem, viz Program na str. 22). Naplňme tedy hlavní úkol postní doby a obraťme
se (k Bohu), protože bez Boha nemáme
žádnou budoucnost ani život věčný.

Den Páně
První bod, na kterém spočívá naše obrácení, je slavení neděle. Je zde den, který
patří Bohu. Odložme postoj „nakupujících
v supermarketu“. Nedělní mše svatá není
zboží v regále, které si podle chuti vybíráme. Je to dar od Boha, abychom mohli plnohodnotně žít, abychom se s ním mohli
s užitkem setkat, abychom přijali dary pro
další život. Někdo stále řeší, zda jít nebo
nejít do kostela. Zda to je nebo není povinné. Jeden starý moudrý kněz řekl, že
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„nedělní mše svatá prostě je“. Ano, je
to základ, který vyplývá ze samotného
Desatera. Pokud začnu řešit, zda jít či
nejít, zda děti (školáci) musí nebo nemusí, už je něco špatně.
Dalším problémem je „kostelní turistika“. Tím samozřejmě nechci říct, že
nemůžeme někam odjet. A když tam
vyhledáme kostel a jdeme na mši svatou, byť by byla třeba v maďarštině, je
to dobře. Ale pokud se stane nedělní
výletování pravidlem, pokud navštěvuji
bohoslužby všude, jen ne doma, pak to
je chyba. Nedělní mše svatá ve farnosti
je totiž také školou. A každý farář má
povinnost ty, kteří jsou mu svěřeni, vést
a vzdělávat. A to vše podle toho, co
vidí ve své farnosti jako důležité (proto
jsme někdy i napomínáni, ale vždy raději chválím a povzbuzuji). A známe to
ze školy. Když některý den člověk chybí, pak může mít „okno“ ve znalostech.
Přijměme, prosím, tu skutečnost, že
jsme rodina, která se v den Páně –
v neděli setkává, duchovně vzdělává
a nechává Bohem obdarovat.

Mše svatá
Pro mnohé může být krokem obrácení mše svatá ve všední den. Někdo si
řekne: „To je pro ty druhé, co mají více
času, více sil.“ Ale je to pro každého.
Mohu si přijít odpočinout po práci, mohu přijet s kočárkem a prosit o požehnání a budoucí vztah s Bohem pro své
ratolesti. Někdy bojujeme s pokušením
zůstat u sledování bohoslužeb
v televizi. Podstata mše svaté je ale
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sdělovacími prostředky nepřenositelná.
Nabídka sledování přes televizi či rádio
je pro ty, kdo opravdu nikam jít nemohou. I když nepopírám, že se takovým
sledováním můžeme myšlenkově obohatit. Přesto je třeba vstát a jít i ke skutečnému oltáři, na kterém se i v naší
obci Bůh pro nás obětuje.
Objevme také krásu ranní mše svaté,
při které můžeme posvětit den hned
v počátku. Kdysi ranní bohoslužby začínaly mnohem dřív. Postupně se na
přání účastníku posunuly. Někteří lidé
vzpomínají, jaké to v kostele bylo, když
nebyly lavice, topení, toalety. Nyní máme vše, ale přesto je nám nepohodlné
přijít do „pohodlného“ kostela.

Velký pátek
Od roku 2016 můžeme prožívat Velký
pátek v klidu státního svátku. I když to
mnozí pochopí jako příležitost k výletu
o prodlouženém víkendu, pro křesťana
je takové uvažování nepřijatelné. Slavení Velikonoc je pro nás vrcholem
celého roku.

Biřmování 2020
Rád bych touto cestou vyhlásil, že od
3. neděle postní (24. března 2019) bude možné vyzvednout a odevzdat přihlášku na biřmování. Příprava začne
v tomto roce, svátost biřmování pak
přijede udělit jeden z našich otců biskupů na podzim roku 2020. Přihlásit se
může ten, kdo v roce biřmování dosáhne 17 let a absolvoval výuku náboženství na ZŠ. Nicméně se můžeme do-

4

Jákob—doba postní a velikonoční 2019

mluvit i v případě, že některou
z podmínek nenaplňujete. Vyplněné
přihlášky odevzdávejte osobně.
Svátost biřmování završuje spolu se
svátostí křtu a eucharistie uvedení do
plného křesťanského života. Ve Skutcích apoštolů čteme, že právě vylití
Ducha Svatého „nastartovalo“ život
církve. Ani my nemáme stát někde bokem, ale žít naplno svou víru, využívat
všechny svoje schopnosti a
dary a budovat Boží království.
Dovolme Duchu Svatému, aby i
s námi učinil veliké věci.
Více si o svátosti biřmování
můžete přečíst na farním webu.

Volby pastorační rady
Jsou to letos čtyři roky, kdy byla zvolena pastorační rada farnosti. Proto
letos v době velikonoční proběhnou
opět jednotlivá volební kola. Členové
pastorační rady nejsou ani brigádnickou četou, ani těmi, kdo ve farnosti
všechno udělají a připraví. Jsou nejbližšími spolupracovníky a poradci faráře,
kteří se scházejí, aby hledali cesty
k předávání víry a sami na sobě duchovně pracovali. Dále připravují pastorační plán farnosti, přinášejí podněty
a návrhy, hledají a koordinují další spolupracovníky k zajištění chodu farního
společenství. Usilují o vzdělávání, povzbuzování a setkávání farníků, posilují
vědomí společenství, informují a mnoho dalšího. Služba člena pastorační
rady není jednoduchá, ale může být

pestrá a obohacující. Chtěl bych tímto
poděkovat všem, kdo spolupracovali
v péči o naši farní rodinu. Zároveň prosím o modlitbu pro nový tým.

Svatý Michaeli
„Kdo zpívá, dvakrát se modlí,“ takto
kdosi hezky upřednostnil zpěv modliteb. Je zde jedna modlitba, která nám
připomíná, že náš život je duchovní
boj. A že je třeba se bránit a povolat
k pomoci ty, které Bůh naší
ochranou pověřil. Proto jsme
vyzýváni, abychom o ochranu
před úklady zlých duchů často
prosili svatého Michaela,
archanděla. Rád bych, abychom tuto modlitbu zpívali, kdykoli to bude možné, na konci bohoslužeb nebo po nich. V kostele naleznete
vytištěné noty, které si můžete vložit do
svých Kancionálů.
Na závěr bych chtěl nabídnout několik zajímavostí, které můžete na faře
získat výrazně levněji. YouCat pro děti
(krásně zpracovaný dětský katechismus, který osloví i rodiče), Jáchym
a Desatero (novinka z vydavatelství
Paulínky, příběh vhodný zvláště pro
prvokomunikanty), dále se můžete zastavit pro YouCat Bibli (obsahuje nejdůležitější biblické pasáže v doprovodu
mnoha ilustrací a zajímavých doprovodných informací, vhodné nejen pro
mládež), Kancionál nebo malý osobní
paškál, který lze uplatnit o velikonoční
vigilii.
Váš P. Ladislav
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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. Předchozími roky jsme
vstoupili do doby válečné a tu, stejně jako dobu těsně poválečnou, si připomeneme nyní.
Od roku 1940 sloužil ve Vlčnově otec
Mezníky:
František Šesták, za jehož působení
1941: nové věžní hodiny
prošel kostel nemalými úpravami.
1942: andělé z kararského mramoru u
1941
hlavního oltáře
1943: Josef Beneš vydal knihu Lidové
Dne 6. července proběhla primice dvou
umění ve Vlčnově
vlčnovských rodáků – františkána dp. P.
1944: 50. výročí trvání hasičského sboru
Karla Kolka a dp. Oldřicha Klabačky.
1945: ukončení 2. světové války
Během tohoto roku prošel kostel několi1946: nové barokní zpovědnice
ka úpravami: vymalováním, opravou
1947: zřízení obecního rozhlasu
1948: ustanovení prvního obvodního léka- oltářů, zdiva a vazby ve staré kapli,
opravou všech soch a obrazu sv. Jakuře Jana Cahlíka
ba Staršího – patrona kostela. Dále byly
1949: účast indického velvyslance na
provedeny nutné opravy na faře.
Jízdě králů
1942
„Dne 9. března odevzdán byl zvon umíráček ulitý firmou Diepolt v Praze v roce
1903 o váze 32,5 kg okresnímu úřadu
v Uh. Brodě pro válečné účely.“ Dne 17.
února zemřel v polském koncentračním
táboře Osvětimi zdejší rodák dp. P. Patrik František Kužela, jáhen dominikánského řádu. Dne 18. prosince byl posvěcen a zavěšen na věž kostela nový umíráček ze zinkové směsi o váze 19 kg,
jemuž bylo dáno jméno po jeho dobrodinci „Jan“.
1943
V tomto roce bylo mimořádně příhodné
jaro i léto. Úroda obilí byla velmi pěkná.
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„Pozdním mrazem dne 21. května, jenž byl v Rybářích až 4 °C pod nulou, ...
v nižších polohách pomrzlo všechno ovoce, vinohrady zůstaly neporušeny.“
V říjnu byl ve své dílně zabit zámečník Jan Koníček. Jeho vrah byl usvědčen
o 7 let později.
1944
Celý měsíc leden byl blátivý, bez sněhu. „Teprve v druhé polovici února slabší
mrazy a celý březen sněhové plískanice. Teplé, příhodné počasí v dubnu způsobilo, že příroda vše dohnala, zvláště obilí krásně vzrostlo.“ Dne 1. dubna byl jmenován správcem napajedelského děkanátu zdejší rodák vldp. P. František Pilka. Dne
26. května pak bylo ve Vlčnově natáčeno brněnským rozhlasem zvukové pásmo
„o historii vesnice, jejím životě, zvycích a kroji. Látku k tomuto pásmu sestavili
odborní učitelé Josef Beneš a František Polanský.“ Na podzim byla postavena
dolní kostelní brána a nové schody k ní.
1945
Po šesti letech útisku od nacistického Německa jsme opět dosáhli svobodné, demokratické Československé republiky. „Přes Strání a Březovou pronikla vítězná
vojska rusko-rumunská ze Slovenska koncem dubna 1945 k nám na Moravu. Německá fronta ustoupila od moravsko-slovenského pohraničí přes Vlčnov dne 26.
dubna 1945 k večeru. Při ústupu vyhodili ekrazitem do povětří tři mosty ve středu
vesnice a poškodili tím částečně okolní domy, zejména střechy. Při ústupu Němci
ukradli rolníkům mnoho koní a vozů i jiný dobytek. Osada Vlčnov osvobozena byla
dne 27. dubna 1945 o 9. hodině rumunskou divisí Dobrogea s velitelem generálem Deskalesku... O život nepřišel ve Vlčnově nikdo při jeho dobývání ač spadlo
nejméně 50 šrapnelů na vesnici... Po odchodu Rumunů přitáhlo ruské vojsko
ukrajinské tankový oddíl, který zůstal ve Vlčnově po dobu 6 týdnů až do 15. června. Ukončení války v Evropě dnem 9. května 1945 oslaveno v místě místním národním výborem a občanstvem spolu s armádou ruskou děkovnými bohoslužbami
a průvodem vesnicí téhož dne.“ Dne 9. dubna 1945 byl v búdě p. Vincence Kužely
ustavován místní revoluční národní výbor. Při tomto shromáždění pak nešťastnou
náhodou přišel o život při výbuchu odjištěného granátu velitel partyzánů, ruský
zajatec, starší lajtnant Dimytrov Kurinenko Lavrentěvič, který byl po válce pohřben
na místním hřbitově. „Na pozemku obecním přiléhajícím ke hřbitovu, určeném
k rozšíření hřbitova, je pochováno 20 německých vojáků a 34 Rumunů, kteří padli
při boji v okolí, nebo zemřeli v místním polním lazaretu v obecné škole.“ Z obce
zahynul pouze šestnáctiletý Jiří Koníček, který byl smrtelně zraněn střepinou
pumy z ruského letadla svrženého u Olšavy před Uherským Brodem.
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V koncentračních táborech zemřeli: František Mikulec, popraven; umučeni byli
poručík František Pavelčík v Mauthausenu, jáhen dominikánského řádu P. Patrik
František Kužela v Osvětimi; dále v koncentrácích neznámo kde Josef Moštek
a Jan Moštek.
1946
V březnu promoval na doktora teologie zdejší rodák P. Josef Moštěk, arcibiskupský tajemník a ceremoniář. „V neděli dne 7. července při bohoslužbách brány byly
ve zdejším kostele filmovou československou společností z Prahy... záběry krojů
vlčnovských, zpěv v kostele a východ z kostela pro film ‚Jízda králů ve Vlčnově‘.“
V neděli 27. října, ve svátek Krista Krále, se ve Vlčnově konala slavnost položení
základního kamene pomníku padlých 34 rumunských vojínů, odpočívajících na
místním hřbitově. Slavnosti se zúčastnil velvyslanec království rumunského
v Praze, zástupci vlády, armády, četnictva a okresního národního výboru
v Uherském Brodě. Ve dnech 15. – 22. prosince se konaly sv. misie. Svátosti smíření se zúčastnilo na 2.500 věřících, svatého přijímání bylo podáno přes 7.000. Při
této příležitosti byl posvěcen také nový misijní kříž.
1947
„Letošní rok byl velmi suchý. Od velikého pátku dne 29. března nepršelo mimo
několika bezvýznamných srážek až do polovice měsíce listopadu. Byla proto veli-

P. František Šesták s farníky
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ká bída o píci, slámu a také velmi málo obilí se urodilo a brambor. Na Labi se ukázaly hladové kameny, mnohé řeky téměř vyschly, nastal nedostatek vody ve studnách... Dne 29. prosince bylo 12 °C i přes noc.“ V lednu promoval na doktora teologie Lic. Th. Metoděj Zemek. „Ve svatodušní pondělí byla konána slavnost posvěcení pomníku 14 umučených občanů vlčnovských za německé okupace
v koncentračních táborech... V týž den byl posvěcen pomník padlých 34 rumunských vojínů.“ Při projednávání rozpočtu ministerstva vojenství měl v národním
shromáždění projev zdejší rodák, poslanec Jan Plesl.
1948
„Dne 24. července o 1/2 5. hod. odpoledne přihnala se bouře od západu s velkým
povětřím a krupobitím, jakého nebylo v obci od r. 1890. Kroupy velikosti holubího
vejce zničily ze 2/3 úrodu na vlčnovském katastru a vlčnovské vinohrady na
100 %.“ V květnu se konaly volby do národního shromáždění. V župě Zlín byl za
lidovou stranu zvolen opět zdejší rodák Jan Plesl.
1949
„Dne 23. února 1949 byl jmenován Svatým otcem Piem XII. … Josef Moštěk, arcibiskupský sekretář v Olomouci, skutečným papežským komořím.“ V neděli 24.
července zavítalo asi 300 vlčnovských poutníků šesti autobusy a vlakem za doprovodu hudby na Svatý Hostýn. „Přivezli sebou P. Marii Svatohostýnské dar, antipendium na hlavní oltář, bohatě krajkami vyšívané.“
1950
V květnu proběhlo odhalení pamětní desky tří členů rodiny Jana Zemka, který
uprchl do Anglie a jako letec parašutista byl spuštěn na území Československé
republiky společně se skupinou, která podnikla útok na německého protektora
Heydricha. Janu Zemkovi se podařilo zachránit, členové jeho rodiny však byli následně uvězněni a umučeni v koncentračních táborech. Slavnosti se zúčastnili
„četní legionáři a dobrovolníci z místa i okolí, hasiči a jiné složky národní fronty
a občanstvo v hojném počtu a čestná četa pěší posádky z Uh. Hradiště.“
bj
Mládí není synonymem „čekárny“, kde se čeká, až se přijde na řadu.
Myslíte, že ještě nenadešlo vaše teď a že jste příliš mladí, abyste se zapojili
do budování zítřka. Mnohým mladým se to zamlouvá. Prosím vás, pomozte jim, aby žili toto Boží teď.
Z promluvy papeže Františka při mši svaté
na Světový den mládeže 27. ledna 2019
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WYD 2019: Světové dny mládeže 2019
Světové dny mládeže jsou setkání mladých křesťanů, které inicioval v roce
1984 papež Jan Pavel II. Konají se vždy
jednou za tři roky a doposud jich proběhlo 14 v celkem deseti státech světa. Právě v tomto roce ve dnech 22. – 29. ledna
probíhalo setkání v Panamě a jeho mottem byla slova Panny Marie: „Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého
slova“ (Lk 1,38).
Z Česka se do Panamy vydalo téměř 200
poutníků a za naši farnost se k průplavu
vydali poutníci dva. Součástí každého světového setkání mládeže je krom samotného
hlavního programu i tzv. předprogram. Ten
české poutníky zavedl do diecéze Colón
Kuna-Yala, konkrétně do městečka Buena
Vista s farností zasvěcenou Pražskému
Jezulátku. Po několika dnech pak následoval přesun do Paraisa, okrajové čtvrti Panama City, nedaleko Panamského průplavu,
kde se již chystal hlavní program. Svatý
otec do Panamy přiletěl ve středu a poutníci
s ním mohli prožít společnou čtvrteční katechezi, páteční křížovou cestu a především
sobotní večerní vigilii s modlitbou adorace
a nedělní ranní mši svatou. Sobotního programu se zúčastnilo na 600 tisíc lidí a nedělní mši sdílelo v přítomnosti Svatého otce
hned 700 tisíc poutníků. Příští Světový den
mládeže, který připadá na rok 2022, se bude konat na evropském kontinentu, přesněji
v portugalském Lisabonu.
Jaké bylo setkání nejen se Svatým otcem,
ale také s tisíci mladými, se dočtete
v prázdninovém čísle časopisu Jákob.
Zdroje: cirkev.cz, signaly.cz
bj

Milosrdný otec a marnotratný syn
Očima a pastelkami našich třeťáků, srov. Lk 15,11-24

Syn si vyžádal majetek svého otce, na který ještě neměl právo. Všechno vzal a vypravil se do
světa. Dokud bylo bohatství, byli i „kamarádi“. Užíval si, jak jen mohl. Peníze však brzy rozházel,
zmizeli kamarádi, nastala bída.

Nemohl najít práci, pásl tedy aspoň vepře,
ale nevydělal tím ani na jídlo. Vzpomínal
na domov, na otce. Litoval toho, co mu
udělal. Věděl, že se nemůže jen tak vrátit,
ale rozhodl se vypravit domů a požádat
tam aspoň o práci.

Otec ho však dávno vyhlížel. Objal ho, odpustil mu a dal mu novou šanci být jeho milovaným synem.

Jákob—doba postní a velikonoční 2019
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Průvodce
DOBOU POSTNÍ 2019
pro děti
Postní doba má být pro nás časem, kdy se snažíme žít naplno podle Pána Ježíše.
Každou postní neděli se proto pořádně zaposlouchej do čtení evangelia, které ti ukáže,
co dobrého dělat a o co se snažit.
Abychom na úkoly nezapomněli, je tu tento dvojlist, který nám připomene pomocí obrázku nedělní evangelium. Také zde najdete konkrétní úkoly.
Pokud se vám podaří úkol splnit, vybarvěte si jej. Pěkně si vybarvěte i obrázek a nezapomeňte během týdne nad evangeliem často přemýšlet.
Přejeme vám, děti, při plnění zkoušek hodně trpělivosti, štěstí, síly a dobré vůle.
Nezapomeňte, že ze všech dobrých věcí, které kdy uděláme, budeme mít radost my,
lidé kolem nás, ale hlavně Pán Ježíš.

1. neděle postní
Pán Ježíš chodil po poušti čtyřicet dní. Vydal se tam, kam
ho zval Duch Svatý. Naučme se od Ježíše používat naše
nohy k tomu, co je dobré pro náš život.
Trénuj své nohy a splň během tohoto týdne tyto úkoly.

TRÉNUJEME
NOHY
Udělej
10 dřepů

Navštiv
babičku
nebo
dědečka

Rychle
splň úkol
od rodičů

Nabídni
pomoc
s nákupem

Jdi
na dětskou
mši svatou

Pomáhej
s domácími
pracemi
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2. neděle postní
Jazyk je důležitý sval v lidském těle. Díky němu můžeme mluvit, zpívat nebo křičet. Jsou však chvíle, kdy je lépe držet jazyk
za zuby. Proto je dobré trénovat náš jazyk, stejně jako to udělali učedníci v dnešním evangeliu. I když viděli něco velkého,
dokázali zachovat mlčení a nikomu nic neříct. Naučme se tak
jako oni ovládat svůj jazyk a používat ho ve správný čas.

TRÉNUJEME
JAZYK
Jeden den
bez sladkostí

Pozdravím
dospělé,
které dnes
potkám

Popovídám si
Pomodlím se
s někým, kdo
za nemocné
je osamělý

Jdu
na dětskou
mši svatou

3. neděle postní
Nemůžeme se divit vinaři z dnešního evangelia, který měl soucit s fíkovníkem, se kterým měl tolik práce. Tento vinař byl dokonce ochotný, jít do další námahy znovu, i když neměl zaručený výsledek. Naučme se to i my. Všechno totiž, kde přidáme
ruku k dílu, se může stát požehnáním pro druhé.

Přečtu si
úryvek
z Bible

TRÉNUJEME
RUCE
Zvednutí 1 l
PET lahve
plné vody
10x

Ustelu
si postel

Napíšu
domácí úkol
včas

Namaluju
obrázek pro
pana faráře

Jdu
na dětskou
mši svatou

Udělám si
pořádek
ve svých
hračkách

Jákob—doba postní a velikonoční 2019

4. neděle postní
Příběh o marnotratném synu jsme jistě už několikrát slyšeli.
Slyšet slova ušima je jedna věc, ale pochopit ho srdcem je věc
druhá. Zamyslel ses už někdy nad tím, jak důležité jsou tvé
uši? Nenechme se ohlušit hlukem světa natolik, abychom
neslyšeli, co nám říká Pán Ježíš.

5. neděle postní
Žena z dnešního evangelia možná ani nedoufala, že by jí Ježíš
pomohl, třeba si myslela, že se k ní otočí zády jako všichni
ostatní. Ale Ježíš takový není. Nepomáhá jen, když to čekáme,
ale i když to nečekáme, protože pomáhá vždy. Kéž bychom se
i my naučili k nikomu se neobracet zády, když potřebuje naši
pomoc.
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TRÉNUJEME
UŠI
Skákání přes
Pozorně
švihadlo
nebo jiná naslouchám
učitelům
tělesná
aktivita
Vyslechnu
a splním
každou
dnešní
prosbu

Popovídám si
s rodiči

Jdu
na dětskou
mši svatou

Na 5 minut
se ztiším a
naslouchám
tomu,
co slyším

TRÉNUJEME
ZÁDA
Udělám 5
sedu lehů

Zahraju si
hru se sourozencem nebo
kamarádem

Udělám
3 dobré
skutky

Pomodlím se
za ty,
kteří jsou
opuštění

Jdu
na dětskou
mši svatou

Uklidím si
pokojíček

14
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6. neděle postní - Květná neděle
V evangeliu jsme slyšeli o mnoha lidech, kteří se dívali na Ježíše. Učedníci, vojáci, Pilát, dokonce i Herodes si ho přál vidět, protože doufal, že uvidí nějaký zázrak. Viděly ho zástupy,
ženy, i ti, kdo s ním byli ukřižováni. Ale ty, kdo v něm viděli Božího syna, bychom spočítali na
prstech jedné ruky. Snažme se i my trénovat
naše oči, abychom poznali Ježíše v lidech, ve
kterých si ho jen málo dokážeme představit.

TRÉNUJEME OČI
Zacvičím si
oblíbený cvik

Jeden den vydržím
bez televize

Půjdu
včas
spát

Pomodlím se
Na Velký pátek
Přečtu si příběh
večerní modlitbu
budu držet půst
z pěkné knížky
s pohledem
od masa
na kříž

VELIKONOCE
Pán Ježíš kvůli nám zemřel na kříži, abychom my sami nemuseli trpět za naše hříchy. Ježíš je
Bůh, je silnější než smrt, a proto vstal třetí den z mrtvých. Tato radost ať nás provází každým dnem. Stále dělejme Pánu Ježíši radost vším dobrým, co v našem životě děláme.

Ať slavné
Kristovo
vzkříšení
naši tmu
ve světlo
promění.
Použité zdroje: www.erzbistum-koeln.de, www.katechetiolomouc.cz a www.jph-lmjk.cz

Cesta světla

Všichni známe pobožnosti Křížových cest (Via Crucis), při kterých rozjímáme nad Ježíšovým utrpením
a smrtí. Čtrnáct zastavení nás vede od odsouzení až po uložení do hrobu. Tato cesta však nekončí hrobem, ale nedělním ránem. Proto vznikla i pobožnost velikonoční – Cesta světla (Via Lucis), která nás provede důležitými událostmi, které nastaly po Zmrtvýchvstání. Kéž nám pomůže lépe porozumět a přijmout
Ježíšovo vzkříšení a přivede nás k seslání Ducha Svatého. Otiskujeme obrázky pro děti, texty pobožností
pro dospělé lze koupit v křesťanských knihkupectvích, některé najdete i na internetu.
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MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC

ŘÍJEN 2019

MISIJNÍ KLUBKO
Do misijních aktivit se mohou naplno zapojit i děti.
Jednou z možností je vytvoření Misijního
klubka. S pomocí dospělé osoby, která pod
svým jménem Misijní klubko zaregistruje
vznikají skupinky dětí, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět
MOST, aktivně pomáhají svému okolí
i chudým dětem celého misijního světa
a patří do Papežského misijního díla dětí
(PMDD).
Do Misijního klubka se mohou přihlásit
všechny děti do patnácti let (starší totiž
patří do Misijního klubu).
Za děti, které patří do Misijního klubka je
ve vatikánské bazilice sv. Petra denně
v 17.00 hodin sloužena mše svatá, modlí
se za ně lidé z misií a denně přináší oběť
mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
Členové Misijního klubka se také mohou
zapojovat do různých soutěží, vzdělávat
se, být ve spojení s dětmi všech kontinentů
a dostávat různé misijní materiály.
Přihlášením do Misijního klubka se však
děti zavazují, že se budou každý den modlit (např. Zdrávas Maria) za děti na misiích
a každý týden ušetří finanční částku
v hodnotě jednoho bonbónku.
Tradičními aktivitami Misijních klubek je
pořádání Misijního jarmarku®, malování
Pohledu pro misie® aj. Aktivitám, které děti
s pomocí dospělých zorganizují se meze
nekladou. Všechny získané finance se pak
posílají na účet Papežských misijních děl

dětí. I když na tento účel není v České
republice vyhlášená sbírka, získávají děti
za pomoci dospělých finanční částky, které
pomáhají potřebným dětem na celém světě. V roce 2018 financovalo PMDD 86 projektů ve 14 zemích na čtyřech kontinentech celkovou částkou ve výši téměř 437
tisíc dolarů. Pomoc se týkala přes 200 tisíc
dětí.
Více informací na webu missio.cz

MISIJNÍ KLUBKO VLČNOV
Setkávání probíhá obvykle
jednou za měsíc v sobotu
ve 14.00 ve farní učebně.
Přesné datum se dozvíte v ohláškách
v kostele.

Noví členové jsou srdečně vítáni!

Jákob—doba postní a velikonoční 2019
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MISIJNÍ SOUTĚŽ
o YouCat pro děti

Opět zde čekají tři misijní otázky, na které
když správně odpovíte, postoupíte do slosování o tři YouCaty pro děti.
Soutěže se mohou zúčastnit dospělí i děti včetně členů Misijního klubka ☺.
Své odpovědi na podepsaném lístečku
předejte panu faráři, vhoďte do farní
schránky nebo pošlete e-mailem.
Uzávěrka soutěže je 21. dubna. Slosování
a vyhlášení výherců se uskuteční v pátek
na mši svaté pro děti 26. dubna 2019.
Otázky:
1. Na kolika kontinentech pomáhá finančně Papežské misijní dílo dětí?
2. Kde je každodenně sloužena v 17.00
hodin mše svatá za členy Misijních klubek?
3. Jaký je věk dětí, které se mohou přihlásit do Misijního klubka?
Přejeme hodně štěstí!

Postní Desatero
Posti se od negativních slov,
mluv zdvořile.
Posti se od nespokojenosti,
naplň se vděčností.
Posti se od hněvu
a naplň se mírností a trpělivostí.
Posti se od starostí
a naplň se důvěrou v Boha.
Posti se od stížností
a syť se prostými věcmi života.
Přestaň živit napětí
a naplň se modlitbou.
Posti se od hořkosti a smutku
a naplň srdce radostí.
Posti se od egoismu a sobectví
a naplň se soucitem k druhým.
Posti se od neodpuštění
a usiluj o smíření.
Posti se od slov
a naplň se tichem,
abys naslouchal druhým.

18
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Náš kostel
V minulém díle
našeho seriálu jsme
se zaměřili na podobu původního
kostela před přestavbou. Tentokrát
se podívejme na
okolnosti vedoucí
k samotné přestavbě kostela do podoby, jakou známe
dnes.
Protože starý
kostel nestačil potřebám věřícího
lidu, byla r. 1894
založena Jednota
pro vystavění farní- původní návrh nového kostela od Ing. Vladimíra Fischera z Brna z roku
1913, který se nerealizoval
ho chrámu Páně ve
Vlčnově. Za tři roky
obyvatel Vlčnova stalo skutečností.
se dobrovolnými příspěvky sešlo 5.000
Roku 1928 se konečně započalo se
zl. Dne 4. června 1899 arcibiskup Theodor udělil privilegium hlavního oltáře. stavbou nového kostela formou přeDo roku 1911 bylo získáno sbírkami stavby toho stávajícího. 8. června 1928
50.000 tehdejších rakouských korun. po slavnosti Božího Těla se přikročilo
V témže roce proběhla i druhá sbírka, k odbourání středu kostela, kostelní
která vynesla 60.000 korun, což bylo i věžní střechy. Práci zednickou, tesařale nedostačující, neboť rozpočet počí- skou i kamenickou provedl stavitel
tal s 200.000 korunami. Od státního O. Jedlička z Uherského Hradiště. Běinženýra Vladimíra Fischera byly již hem kopání základů se v hloubce 1 –
vyhotoveny i plány a mohlo se se stav- 1,5 m narazilo na ossarium (kostnice).
bou začít. Ovšem v důsledku vypuknutí Lidské kosti byly záhy převezeny na
I. světové války k realizaci stavby ne- hřbitov. O svátku sv. Petra a Pavla byla
došlo. Až v nové republice se přání Nejsvětější svátost oltářní přenesena

Jákob—doba postní a velikonoční 2019
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„stará
kaple“.
V sobotu před
1. nedělí adventní
roku 1929 byla
v průvodu věřících
přenesena Nejsvětější svátost oltářní
z provizorního kostela (stodoly) do
kostela nového,
dosud nekonsekrovaného.
I když byl nový kospohled na kostel při započaté demolici tel dokončen již
v roce 1929, nemohl
do farní stodoly, kterou farář
být
vysvěcen,
dokud
nebyla pořízena
s obětavými ženami upravil
nová mensa (oltářní stůl), do níž by se
k prozatímním bohoslužbám.
umístila schránka s ostatky svatých.
25. června 1928 byl položen základ- Když byl dokončen hlavní oltář a firma
ní kámen do novostavby v základech bří Riegrové z Krnova instalovala pneunového presbytáře. Původní kostel byl matické dvoumanuálové varhany o 17
presbytářem situován na východ, nový rejstřících s elektrickým pohonem, bylo
presbytář je na severní straně, kolmo možné kostel posvětit.
na stavbu starého kostela. Celý kostel
Svěcení nového chrámu se konalo
je tedy ve směru severojižním. Presby29.
června 1930 za účasti arcibiskupa
tář bývalého kostela je ponechán jako
boční kaple, které se od té doby říká Dr. Leopolda Prečana.
am
„Pán vstal z mrtvých, Aleluja!“
Kéž tato slova znějí z našich úst nejen o Velikonocích,
ale probouzejí v nás naději, radost, lásku, víru
a nehasnoucí důvěru v Boží nezměrnou milost
po každý den našeho života.
Požehnané Velikonoce
přejí členové redakční rady
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Naši prvokomunikanti
Modleme se za naše prvokomunikanty
a buďme jim poctivým a pravdivým příkladem života s Bohem.
Pane Ježíši,
už za krátký čas se s tebou naše děti
poprvé setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim,
aby se co nejlépe
na tento okamžik připravily.
Dej jim sílu,
ať s tvou pomocí přemáhají
každý hřích
a dělají co nejvíce dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným,
aby jim dávali dobrý příklad živé víry
a obětavé lásky. Amen.
Boženka čeká své čtvrté miminko. V neděli po
obědě sedí v křesle a čte
si Katolický týdeník,
když tu najednou zasténá úděsem: „Ne, to nepřežiju!“ „Co se děje?“
ptá se překvapeně manžel. „Představ si, tady
píšou, že každé čtvrté
dítě na světě je Číňan!“
Autoři fotografií:
Viktor Čičel: 9, 20 dole
Člověk a víra - Martina Ingrová: 16
Člověk a víra - Pavel Ingr: titulní strana, 17
Člověk a víra - Vojtěch Pospíšil: 20 nahoře
P. Ladislav Kunc: 2, 5
Markéta Mikuláštíková: 20

„Mami, pamatuješ si
na tu vázu, jak ses
vždycky bála, že by se
mohla rozbít?“ „Ano,
a co má být?“ „Nic. Jenom, že teď už se bát
nemusíš.“

Jákob—doba postní a velikonoční 2019
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Program
neděle 10. 3.
14.30 hodin
pátek 15. 3.
17.30 hodin
po mši svaté

neděle 17. 3.
10.30 hodin
14.30 hodin
pondělí 18. 3.
18.00 hodin
19.00 hodin

pátek 22. 3.
17.30 hodin
po mši svaté
neděle 24. 3.
14.30 hodin
pondělí 25. 3.
18.00 hodin
pátek 29. 3.
17.30 hodin
po mši svaté
neděle 31. 3.
14.30 hodin

1. neděle postní
Křížová cesta za nová kněžská povolání (P. Ladislav)
Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Beseda s účastníky SDM 2019 v Panamě
(přibližná délka setkání 90 minut)
2. neděle postní
Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků)
Křížová cesta za mír mezi lidmi (Lektoři)
Oslava slavnosti sv. Josefa
Mše svatá ze slavnosti
POSTNÍ SETKÁNÍ pro prvokomunikanty
O modlitbě a smíření
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
Křížová cesta za misie (Misijní klubko)
POSTNÍ SETKÁNÍ (téma viz plakátky)
(přibližná délka setkání 100 minut)
3. neděle postní
Křížová cesta za prvokomunikanty (Zástupci rodin - rodiče prvokomunikantů)
Slavnost Zvěstování Páně
Mše svatá ze slavnosti
Křížová cesta za ministranty (Ministranti)
POSTNÍ SETKÁNÍ (téma viz plakátky)
(přibližná délka setkání 100 minut)
4. neděle postní
V noci ze soboty na neděli přechod na letní čas
Křížová cesta za děti (Společenství Modlitby matek)
pokračování programu na další straně
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Program
pokračování programu z předchozí strany
pondělí 1. 4.
8.00 hodin
18.00 hodin

pátek 5. 4.
17.30 hodin
po mši svaté

sobota 6. 4.
9.00 hodin

neděle 7. 4.
14.30 hodin
pondělí 8. 4.
18.00 hodin
pátek 12. 4.
17.30 hodin
po mši svaté
neděle 14. 4.
14.30 hodin
pondělí 15. 4.
19.00 hodin

ADORAČNÍ DEN
Společné zahájení adoračního dne
Společné zakončení adoračního dne, poté bude následovat mše
svatá
Jednotlivá společenství si mohou domluvit vlastní moderovanou
modlitební půlhodinu
Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemocných bude upřesněna v ohláškách)
Křížová cesta za nevěřící a hledající (Modlitební společenství)
POSTNÍ SETKÁNÍ
Když docházejí síly
Videoprojekce přednášky P. Vojtěcha Kodeta
(přibližná délka setkání 50 minut)
Příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků
Přijďte během první hodiny. Pokud budou všichni přítomní vyzpovídáni, kněží odejdou.
5. neděle postní
Křížová cesta za zpěváky a hudebníky (Schola a sbor)
Mše svatá se společným udílením pomazání nemocných
Křížová cesta za rodiče (Děti)
POSTNÍ SETKÁNÍ (téma viz plakátky)
(přibližná délka setkání 100 minut)
Květná neděle
Křížová cesta za obnovu farnosti (Pastorační rada)
POSTNÍ SETKÁNÍ pro prvokomunikanty
Poslední večeře
Pro prvokomunikanty a jejich rodiče, vede Ludmila Gregůrková
z Centra pro rodinu Uherský Brod
(přibližná délka setkání 60 minut)
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Program
čtvrtek 18. 4.
18.00 hodin
pátek 19. 4.
17.30 hodin
18.00 hodin

Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení
Velký pátek
Křížová cesta za mládež (Mládež)
Památka umučení Páně

sobota 20. 4.

Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu.

neděle 21. 4.
5.00 hodin

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slavnostně obnoví své křestní sliby
Mše svatá
Velikonoční svátostné požehnání

9.30 hodin
14.30 hodin

Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 9. června 2019.
čtvrtek 20. 6.
17.00 hodin

Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá ze slavnosti

neděle 30. 6.

13. neděle v mezidobí
18. FARNÍ DEN
Mše svatá
Mše svatá, hlavní celebrant otec biskup Mons. Tomáš Holub
Setkání s otcem biskupem a program na farní zahradě

7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin

Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb
a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách.
Do 3. neděle postní (24. března 2019), prosím, nahlaste v zákristii nemocné k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy
bude ještě upřesněn.

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

Vy, drazí mladí, nejste budoucnost – všem se líbí říkat, že jste budoucností –
vy však jste přítomnost; nejste budoucnost Boha, jste Boží teď. On vás svolává
a volá ve vašich komunitách a obcích, abyste šli a vyhledali prarodiče, dospělé,
postavili se na nohy, chopili se společně s nimi slova a uskutečňovali přání, které
měl Pán ve vztahu k vám.
Z promluvy papeže Františka při mši svaté
na Světový den mládeže 27. ledna 2019

