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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE
Vysvědčení
Přijde domů chlapec s vysvědčením, jedna
známka horší jak druhá. Rodiče se na to podívají, a pak se zeptají: „Jak nám tohle vysvětlíš?“ Kluk chvíli mlčí a pak říká: „Sám nevím.
Váhám totiž mezi dědičností a špatným rodinným zázemím.“
Drahé sestry, drazí bratři,
všechny vás srdečně zdravím prostřednictvím stránek našeho farního časopisu. Spolu
s našimi dětmi, které se jistě radují z hezkého
vysvědčení, ale ještě více z nastávajících
prázdninových dnů, chceme myslet na to, že
i my jednou obdržíme své „životní vysvědčení“
z našeho životního putování. A každý den, do
kterého se probudíme a který prožijeme, je
příležitostí co nejlépe prospívat v předmětech
„láska k Bohu“ a „láska k bližnímu“. Podobně
jako v úvodní anekdotě máme tendenci se
vymlouvat na špatné sklony plynoucí
z dědičného hříchu
a špatný vliv společnosti, ve které
musíme žít. Nesmíme však zapomenout, že je tu
ještě něco. Totiž
Boží pomoc, která
je mocnější než
naše hříšné dě-

dictví či špatnost světa. A jednou se nás Bůh zeptá: „Proč jsi
se o mne neopřel, když jsem ti
nabízel pomoc?“ Tak mu to dovolme!

Žehnání
Rád bych tentokrát připomenul
důležitost žehnání v našem životě. Žehnání je svolávání dobra, které je větší než já, které
sám nejsem schopen vytvořit
ani ovlivnit. Jde o dovolávání se
Boha a svolávání jeho pomoci
pro nějakého člověka, skupinu
lidí, obec… Žehnání na druhou
stranu není něco, čeho se dá
nabrat do zásoby, co se dá
uskladnit na horší časy. Proto je
třeba v žehnání neustávat. Denně se mu vystavovat. Žehnání
obohacuje nejen toho, komu
žehnám, ale i žehnajícího.
Je pak požehnání kněze, které
přijímáme v kostele, při bohoslužbách nebo při konkrétních
příležitostech (žehnání domu,
bytu, žehnání při výročí svatby,
žehnání předmětů, dopravních
prostředků…). Žehnat má ale
také každý z nás. Zvláštní právo
a povinnost mají rodiče, kteří
žehnají svým dětem (večer před
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spaním, před cestou do školy atp.).
Při svátku sv. Jakuba Staršího, patrona naší farnosti, má svátek i sv. Kryštof, patron všech řidičů. U příležitosti tohoto svátku proběhne letos žehnání automobilů. Konkrétně na hody,
v neděli 28. července po hrubé mši svaté před kostelem. Kdo
tedy máte zájem o požehnání vozu, zaparkujte co nejblíže ke
kostelu. Toto žehnání není požehnání pro motor a součástky,
ale těm, kteří daný dopravní prostředek budou užívat.

Farní zájezd
V měsíci září (21. a 22.) nás také čeká farní poutní zájezd.
Potrvá dva dny a v těch navštívíme krásné rakouské město
Salzburg, místa vzniku světoznámé koledy Tichá noc, která o
Vánocích oslavila své dvousté narozeniny, a poutní místo Mariazell, kde budeme společně slavit mši svatou. Podrobnosti
k přihlašování budou zveřejněny v ohláškách.

Vlčnovský varhanní festival
Jak už bylo popsáno v podzimním vydání farního časopisu,
slaví letos naše opravené varhany své devadesátiny. K těmto
kulatinám bychom rádi v podzimních měsících uspořádali několik malých koncertů.

Biřmování
Také jsme zahájili přípravu na přijetí svátosti biřmování. Je to
velká událost pro celou farnost. Biřmování je nejen nutné
k tomu, aby člověk byl kmotrem, ale také k plnému křesťanství.
Není to nějaký nadstandard, ale základ pro plnohodnotný život
křesťana. Prosím tedy o modlitbu za naše biřmovance.

Farní rady
Proběhly také volby do pastorační rady, která bude v nejbližší
době představena a uvedena do funkce. Prosím tedy o modlitbu jak za tento tým nejbližších spolupracovníků faráře, tak i za
novou ekonomickou radu, která bude jmenována vzápětí.
Všem čtenářům žehnám, prosím o modlitbu a přeji požehnané prázdninové měsíce
Váš P. Ladislav
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Prázdninová fotosoutěž Naše prázdniny
Milí čtenáři,
pro letošní prázdniny vyhlašuje redakční rada soutěž pro děti i dospělé
„Naše prázdniny“. Stačí poslat
v průběhu prázdnin na e-mail redakce
(jakob.redakce@seznam.cz) fotografii
nebo fotopohlednici z cest, výletů
a dovolených (maximálně tři na osobu),
a to nejpozději do 8. září 2019.
K fotografii uveďte také jméno autora
(soutěžícího).
Zasláním svých příspěvků dáváte
souhlas k tomu, aby byly případně zveřejněny na farním webu, Instagramu či
přímo v Jákobovi. Vyhodnocení soutěže proběhne při mši svaté v pátek 13.
září 2019.
Dospělí a mládež soutěží o bloky
světoznámé italské značky Moleskine
či značková pera Lamy. Děti o skvělé
knížky.

Prázdninová cestička k Bohu (mobilní aplikace)
Centrum pro rodinný život Olomouc zve děti a rodiče na prázdninovou cestičku k Bohu. K dispozici jsou nejen pracovní listy,
ale také mobilní aplikace pro Android. Více zjistíte na jejich webu
www.rodinnyzivot.eu.
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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. Předešlými roky jsme si
připomněli dobu těsně poválečnou. Nyní vstupujeme do doby finanční reformy a vyvlastňování pozemků.
Od roku 1940 sloužil ve Vlčnově otec
Mezníky:
František Šesták, za jehož působení
1950: rozšíření starého hřbitova a posvěcení
prošel kostel nemalými úpravami.
polní kapličky P. Marie Lurdské
V roce 1950 byly státem vyvlastněny
1951: pořízení nové dubové mřížky před
pozemky patřící kostelu, farnímu obrohlavní oltář
1952: převezení ostatků rumunských vojínů čí, chudinskému fondu a mešním nadacím ve Vlčnově. Ponechána byla
1953: peněžní reforma
pouze farní zahrada o výměře 41 a 61
1954: pořízení skleněného lustru
a rozhlasového zařízení pro kostel
m² a obroční pozemek „Drahy“ o vý1955: povodeň ve Vlčnově
měře 1 ha 11 a 54 m².
1956: otevření nového zdravotního střediska
ve Vlčnově
1957: nový obraz patrona kostela –
Stětí sv. Jakuba
1958: Povodeň ve Vlčnově;
vybudování nového koupaliště
1959: socha P. Marie Hostýnské,
socha P. Marie Bolestné
1960: budování sportovního hřiště

1951

V neděli 3. června se konala pouť na
poutní místo Provodov. Při této příležitosti bylo chrámu Páně na Provodově
odevzdáno nové vyšívané antipendium nesené dvěma družičkami ve vlčnovském kroji. Antipendium darovala
zdejší farnice Františka Šťukavcová.
Dne 5. června 1951 zemřel ve Skaličce u Hranic čestný vlčnovský občan – vldp. Msgre. PhDr. Felix Hoblík, plukovník
duchovní služby, konsistorní rada, litoměřický biskupský notář.

1952
Dne 9. dubna byly na místním hřbitově vykopány a převezeny do Brna ostatky 34
padlých rumunských vojínů. Dne 7. června byl pohřben na místním hřbitově zdejší
rodák P. František Pilka, děkan a farář v Malenovicích nad Dřevnicí u Zlína.
V noci z 16. na 17. prosince byla neznámým pachatelem zapálena farská stodola.
„Stodola byla zabrána v polovici června 1951 hospodářským družstvem v Uh. Bro-
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dě za skladiště sena a slámy a bylo v ní uloženo asi 500 q sena a 300 q slámy.
Škoda způsobená na budově je nejméně 150 000 Kčs.“

1953
„V době od 10. 12. 1952 – 10. 1. 1953, uzavřen byl farní kostel pro nakažlivou
nemoc slintavku a kulhavku, která se vyskytla nejen ve Vlčnově, ale i na jiných
místech. Duchovní správce sloužil i o hlavních vánočních svátcích mši svatou při
zavřených dveřích. Věřící částečně chodili na bohoslužby do Dolního Němčí, Uh.
Brodu a Hluku, kde se nákaza nevyskytla. Při této nákaze uhynulo v obci asi 10
kusů hovězího dobytka.“ Dne 1. června byla vládou Československé republiky
provedena peněžní reforma. „Na člena rodiny dovoleno vyměniti 300 Kčs na novou měnu v poměru 1:5, tj. 60 Kčs, jinak hotové peníze vyměněny v poměru 50:1
tj. za 50 Kčs – 1 nová Kčs. Vklady na vkladních i běžných účtech vyměněny do
5.000 Kčs 1:5 v poměru.“ V pondělí 27. července v podvečer se nad Vlčnov snesla prudká bouře. Blesk udeřil sedmkrát a zapálil stodolu a 3 mandelky. Dne 21.
srpna zemřel ve věznici na Mírově u Zábřeha zdejší rolník Jan Plesl – poslanec za
československou stranu lidovou. Byl uvězněn 6. ledna 1949 a jako politický vězeň
odsouzen k doživotí. Mimo Mírov byl uvězněn také na Borech u Plzně, v Ilavě
a Leopoldově na Slovensku. Zemřel ve věku 55 let. Byl pochován ve Vlčnově, a to
za obrovské účasti lidí z obce a okolí.

1954
V úterý 26. května se ve Vlčnově rozpoutala větší bouře – blesk uhodil opět do
stodoly, která okamžitě vzplála. „Od letních měsíců minulého roku téměř celý rok
pořádně nepopršelo. Obilí na podzim zaseté do suché země nevzešlo vůbec, zima velká, dlouhotrvající, ale beze sněhu a deště, takže zimní obilí začalo klíčiti až
v březnu na jaře, mnoho pšenic muselo býti zaoráno. Nastal velký nedostatek vody“ a mnoho občanů bylo nuceno dovážet vodu pro dobytek z pumpy od hřbitova,
ze Žleba od Moštkové Pálenice a z Lonců. V této době sucha byly pořízeny v obci
dva částečné vodovody – na Cigánce, kde byla voda vedena potrubím z předních
Lonců a pod Vinohrady, kde byla voda vedena z Vinohradů. V měsíci listopadu
byly položeny základy k nové márnici. 28. listopadu se konaly volby do národního
shromáždění Československé republiky. Mezi navrženými a posléze zvolenými
kandidáty byl i vlčnovjan Jan Chvílíček.

1955
Počátkem měsíce srpna hodně pršelo a země byla již plně napojena vodou.
V neděli 14. srpna se po poledni přihnala bouře s velkým lijákem a v krátké době
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se tři potoky vtékající shora do vesnice spojily v jedno jezero a zatopily „Ploty“
a chaloupky dole u potoka po pravé straně. Voda tekla v plotech až do výšky jednoho metru. Týž den byly velké přívaly i na jiných místech v okolí – u Popovic voda přervala koleje železnice v délce 6 metrů a zastavila provoz.

1956
Tento rok proběhly opravy na faře i v kostele. V kostele byly opraveny sochy světců sv. Petra a Pavla, sv. Františka z Assisi, sv. Antonína, sv. Dominika, socha
P. Marie v sakristii a byl opraven oltář ve staré kapli. V neděli 24. října se ve Vlčnově konala slavnost otevření nového zdravotního střediska. Slavnosti se zúčastnilo mnoho nejen místních – lékaři, zdravotníci z okresního ústavu zdraví z Uh.
Brodu, kraje a okolí, náměstek ministra zdravotnictví, ředitel okresního ústavu
zdraví z Uh. Brodu či předseda okresního národního výboru. „Zdravotní středisko

Vlevo původní obraz patrona farnosti, vpravo nový obraz Stětí sv. Jakuba
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je krásně vybaveno i rentgenem, zubním ambulatoriem, krásným bytem pro lékaře
a vším potřebným inventářem.“

1957
Začátkem měsíce června bylo započato s opravnými pracemi ve staré kapli, která
byla již v neutěšeném stavu. Byla provedena též generální prohlídka varhan. Ročník 1907 daroval místnímu kostelu nový obraz patrona kostela sv. Jakuba Staršího znázorňující jeho stětí. Starý obraz byl již hodně sešlý, byl proto opraven
a umístěn ve farní budově.

1958
Dne 5. července nastala kolem 4 hodiny odpoledne silná průtrž mračen, a to
zvláště nad dolním koncem Vlčnova, nad vinohrady u lesa Myšince – Obora a na
druhé straně od Hlubočka a Kojetínka. „V krátkém čase, asi během půl hodiny,
vylila se voda z potoka, vnikla do příbytků po pravé straně potoka, zvláště zle řádila ve mlýně p. Josefa Plachého a v okolí, také ve Veletinách, kde se vylila z břehů
i řeka Olšava.“ Při záchranných pracích byl stržen proudem František Plesl a utopil se. Dne 9. října zesnul Svatý otec Pius XII. 28. října byl posléze v konkláve
kardinálského sboru v Římě zvolen za hlavu církve kardinál Angelo Giuseppe
Roncalli, patriarcha benátský, který po zvolení přijal jméno Jan XXIII.

1959
20. prosince byla do místního kostela přivezena a posvěcena socha Panny Marie
Bolestné. Ve stejném roce nechala pořídit Marie Pleslová sochu Panny Marie
Svatohostýnské, která měla být v polní kapli na jejím pozemku. Stavba však nebyla povolena a socha byla proto umístněna ve farním kostele. O svátku zdejšího
patrocinia ministrovalo při slavnostní mši svaté pět mužů, padesátníků, za něž
byla mše sloužena.

1960
V rámci oslav patnáctého výročí osvobození Československé republiky ruskorumunskou armádou, byl uspořádán lampionový průvod vesnicí, spojený
s položením věnců u pomníků padlých vojínů a vzpomínkovým projevem. Letošním rokem se započalo s budováním nového sportovního hřiště. „V zimních a jarních měsících počalo přenášení půdy bágrem a zavážení části koryta vedle tekoucího potoka, jehož řečiště bylo z části přeloženo.“ Šířením motorizace
v zemědělství je kůň zatlačován do pozadí. „V letošním roce má zdejší obec pouze stav 96 koní, nejmenší stav pokud nejstarší lidé pamatují.“
bj
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Náš kostel

Pro připomenutí – minulý díl seriálu
o našem kostele jsme věnovali přípravě a stavbě kostela do podoby, jakou
známe dnes. Tento díl pak věnujeme
popisu presbytáře.
Na tomto místě je vhodné vložit malou vsuvku týkající se liturgického prostoru. I náš kostel v době přestavby
v letech 1928 – 1929 byl navržen
a koncipován pro slavení liturgie podle
směrnic tridentského koncilu (1545 –
1563) s oltářem a svatostánkem
v blízkosti čelní zdi, uzpůsobeném pro
slavení mše svaté zády k lidem. II. vatikánský koncil (1963 – 1965)
v konstituci o posvátné liturgii
(Sacrosanctum concilium z r. 1963)
stanovuje nové zásady týkající se
v rámci obnovy liturgie také úpravy liturgického prostoru, kdy mše svatá má
být slavena čelem k lidu a středem veškerého liturgického dění se stává oltář.
Vrací se tak k slavení prvotní církve,
kdy se všichni scházeli kolem jednoho

stolu s Ježíšem uprostřed.
V našem kostele pak
v tomto duchu byla
r. 1974 odstraněna
původně kovová, pak
dřevěná mřížka před
oltářem. V roce 1985
byl odstraněn původní
oltář, presbytář byl
rozšířen asi o 1 m do lodě přes úroveň
triumfálního oblouku. Původní svatostánek byl zapuštěn ve středu presbytáře do zdi. Svatostánek je hranatého tvaru ze zlaceného kovu, ze stejného materiálu je také rám nacházející se
nad svatostánkem i kříž umístěný
uvnitř rámu, stejně jako plastika beránka nad rámem a paprsky okolo něj.
Věčné světlo nad svatostánek
v odpovídajícím stylu bylo zhotoveno
teprve v roce 2004. Po stranách svatostánku jsou dva adorující andělé
z kararského mramoru od akademického sochaře Julia Pelikána (z r. 1942).
V roce 1986 byl instalován nový oltář
z mramoru Sivec, z téhož materiálu
i sokl pod svatostánkem. Nad svatostánkem je umístěn plastický obraz
Poslední večeře Páně (v kompozici dle
známého da Vinciho obrazu) z roku
1937, který je dílem olomouckého sochaře Josefa Hladíka.
am
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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 v tomto roce probíhaly
v americké Panamě. Zeptali jsme se proto dvou místních poutníků – Petra a Viktora
– jak panamské setkání zapůsobilo na ně.

Co vás vedlo k tomu přihlásit se na Světové dny mládeže? Jaké bylo nutné učinit
kroky, jak jste se na cestu připravovali?
P: Na setkání v Panamě jsem se chtěl přihlásit již v Krakově. Důvodem bylo to, že se
konali v lednu čili mimo žně, a to že mne latinská Amerika neskutečně lákala. Nicméně
jelikož přítelkyně jet nechtěla, tak jsem od plánu upustil. Ale těsně před uzavírkou přihlášek přišel Viki, jestli s ním pojedu... tak jsem na to kývl. Nebyl jsem ale zrovna v nejlepším rozpoložení, což přispělo k tomu, že mé přípravy byly nulové, tedy až na očkování.
Byla to chyba, chtělo to připravit se hlavně duchovně.
V: Už v Krakově jsem měl jasno. Do Panamy pojedu! I kdyby to stálo zkoušky na VŠ.
Zkoušky mě to už nestálo, ale vyčerpal jsem kvůli setkání veškerou dovolenou. Připravoval jsem se dlouho, ale všechno mi docházelo, až jsme byli s Petrem na vídeňském letišti. Tam mi došlo, že odlétáme na druhou stranu Země.
Součástí každého Světového setkání mládeže je krom samotného hlavního pro-
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gramu i tzv. předprogram. Ten české poutníky zavedl do diecéze Colón Kuna-Yala,
konkrétně do městečka Buena Vista s farností zasvěcenou Pražskému Jezulátku.
Jaký byl příchod na toto místo? Jaké bylo přivítání v rodinách. Jaká byla vaše rodina? Je něco, co vás překvapilo, na co bylo těžké si zvyknout?
P: Již samotný let byl ohromný – při výstupu z letadla v New Yorku se nás sešlo 21
Čechů. Na letišti jsme se rozdělili na tři skupiny a mé spojení s Vikim bylo přes telefon.
Nakonec se mi povedlo nasměrovat Vikiho na letištní vlak, ale kvůli poruše jsem na něho
čekal dalších 40 minut. Nakonec jsme se ale setkali a vydali jsme se do centra New Yorku. Tam jsme strávili asi 2 hodiny. Po příletu do Panamy nás čekal otec Kamil a autobus
Diablo Rocho – v překladu Rudý ďábel, který nás odvezl do farnosti. Po cestě hrála
v autobuse latinskoamerická hudba a se mnou to už šilo :) Po příjezdu do farnosti, kde se
zrovna konala ranní mše svatá, byli místní našim příjezdem tak nadšení, že mše musela
skončit, aby nás mohli přivítat. Pozvali nás dopředu do kostela a všichni nás líbali a objímali – byl to pro nás opravdu silný zážitek. Poté nás rozdělili do rodin. Rodina, u které
jsem byl já společně s klukem z Brna, nám první tři dny nevařila a na jídlo jsme chodili na místní faru, nicméně další
dny nám to plně vynahradila a my se měli jako v bavlnce.
Ubytování bylo pro mnoho z nás velmi nečekané a nepohodlné. Ne kvůli lidem, ale kvůli tomu, jak vypadaly domy. Byly
bez omítek a stropů, ve sprše tekla jen studená voda, záchod byl jiný, takže se toaletní papír vhazoval do koše.
Nicméně já byl moc rád, cítil jsem se o moc lépe než
v evropském stylu. Co ostatní zarazilo, byl ten odlišný svět:
odpadky všude na ulici, ale tak přívětiví lidé.
V: Tento týden se mi doslova zaryl do paměti. Předprogram je vždy dost nabitý. Nejde
to jen tak popsat, co a jak jsme tam prožili. Má hostitelská rodina byla bez otce a jeho
funkci tak zastávala maminka. Nejstarší dcera Soila byla zapojena jako jedna z organizátorů v místní farnosti. V této rodině jsem byl sám, až týden v Panama City jsme byli
s Peťou v jedné rodině. Ze začátku bylo těžké si zvyknout na jen jeden kohoutek
v koupelně a odkládání použitého toaletního papíru do zvláštního odpadkového koše.
Ještě mi celou dobu vrtalo hlavou, proč mají doma na dvoře čtyři kohouty a dvě slepice :)
A přivítání? To bylo pro nás Evropany dost netradiční. Panamani žijí, jen my přežíváme.
S každým jsme si podali ruku, objetí neboli poklepání po zádech je tam zcela běžné. Jsou
srdeční, bez přetvářky... jsou šťastní, protože „žijí“ život.
Co
mne
překvapilo,
byl
jejich
v z t a h
k Pražskému
Jezulátku. Už
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od podzimu nám bylo řečeno, do jaké farnosti pojede česká výprava. Měl jsem jasno
hned. Naše vlčnovské Pražské Jezulátko poletí se mnou na záložce! A taky že letělo.
Díky našemu otci Ladislavovi, který naše Jezulátko nafotil a připravil k tisku na záložky.
Během každého předprogramu se mladí seznamují také se samotným místem.
Kam vedly vaše kroky? Jak vypadal váš všední i nevšední den? Co vše jste viděli?
P: Byla velká škoda, že jsem neuměl španělsky, a tudíž bylo dorozumívání s lidmi dost
složité a já si s nimi nemohl více povídat. Nejvíce se mi líbily jejich tance a hudba, která
nás provázela celým setkáním. Bylo úžasné být ve víru jejich radosti ze života a víry. I po
oficiálním programu jsem byl mezi posledními, co zůstali a učil jsem se jejich tance. Učili
nás trpělivosti a spontánnosti – neboť třeba na autobus jste čekali klidně i 2 hodiny po
plánovaném odjezdu.
V: No, jelikož je Panama španělsky mluvící země, tak mají na všechno čas. Všechno je
„maňána“. Takže nějaký denní harmonogram nebyl. Na každý den měli vždy něco nachystaného, ale pokaždé se zpožděním. A na co jen tak nezapomenu, tak je pach v jejich
nočních večerkách.
Následoval přesun do Paraisa, okrajové čtvrti Panama City, nedaleko Panamského průplavu, kde se již chystal hlavní program. Jaké byly vrcholy (hlavní části) tohoto programu?
V: V Paraisu to už bylo víc v civilizaci, asi tak 15 minut autobusem do centra. Co pro
nás bylo nepochopitelné, tak všudypřítomná klimatizace. Ať už metro nebo obchoďák,
dokonce i kostely ochlazují na 18 stupňů. Vrchol celého programu jsou vždy mačkanice,
čekání na jídlo i přes dvě hodiny, ale to už poutník hodí za hlavu, protože všechny tyhle
nepohodlné situace se přes víkend vynahradí slavením mše svaté se Svatým otcem :) Při
této nedělní mši si pokaždé říkám: Je to něco, co se musí zažít. Vidět mladé ze všech
koutů Země... Vidět, že mladí svůj vztah s Pánem myslí vážně, a že přeletět půlku planety jen kvůli tomuto setkání není žádný problém... To mě upřímně moc těší. Kéž by to stejně vnímala i naše vlčnovská mladá farní rodina.
P: Tento týden byl pro mne dost jiný. Mnohem méně se tančilo :) Hodně jsme se nachodili a mnohem méně času jsme trávili s místními, což mi chybělo, i když katecheze na
československém centru a mše či bohoslužby v centru Panamy byly super. I pochod na
místo hlavní mše, ačkoliv byl zdlouhavý, jsme si užili. Vigilie byla moc hezká i růženec,
kde spousta lidí v předních sektorech usínala
(Evropané a vyspělé státy). A tak jsem se po
růženci vydal na procházku do sektorů zadních, kde byli středo a jihoamerické národnosti. V uličkách to tam žilo tancem a zpěvem a já
byl v sedmém nebi. Přidal jsem se do jednoho
kroužku a asi dvakrát měl taneční sólo :)
Viky, sobotní vigilii jsi měl možnost strávit
ve VIP prostoru – opravdu blízko Svatému
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otci. Jak se ti to podařilo a jaké to bylo? :)
V: Za VIP sektor můžu děkovat Vojtovi, který řídil celou naši českou výpravu. Ale já
děkuji především Pánu Bohu. Na setkání jsem letěl s vizí: duchovně načerpej pro velký
kus života a dovez odpuštění pro jednoho kamaráda. Bez tohoto jsem se nemohl vrátit :)
Jaké to bylo, nedokážu vypsat. Ani v Madridu či v Krakově nebyla adorace tak silná. Tohle byla adorace zcela jiná a nepopsatelně silná. Asi mi bylo odpovězeno i na mou životní
otázku, co mám dělat. Ale to si nechám už pro sebe :)
Jsou nějaké myšlenky, slova, které jste si odváželi s sebou, které ve vás zůstaly?
P: Oni jsou tam chudí na majetku, ale mnohem bohatší než my. Nás skličuje stres
z času, práce a majetku – to my jsme vlastně chudí.
V: Svatý otec říkal: „Nebojte se sdílet svoji víru!“ V dnešní době je to dosti těžké, aby
praktikující křesťan vypadal před ostatními dobře a aby si o něm nemysleli něco špatného. Tak většinou Pána Boha necháváme někde schovaného. Chce to jen opravdu žít.
Čím jsou světové dny mládeže výjimečné? Proč stojí za to se jich účastnit?
P: Síla společenství mladých lidí z celého světa.
V: Stojí za to! Člověk při takové pouti pozná, kde vlastně v životě je. Jestli to, co dělá,
přináší to správné ovoce. A pokud nenese, tak se ptát, jak to dělat jinak. Pro mě bylo
tohle setkání velkým přínosem ve všech směrech.
Očekávali jste něco od této pouti? Naplnila se vaše očekávání?
V: Letěl jsem pro obrovský dar síly pro odpuštění a duchovní „nakopnutí“. Věřím, že se
mi to podařilo. Sice to bylo složité, ale ovoce to pomalinku přináší. Takže, očekávání se
naplnilo.
Máte nějakou zajímavou, výjimečnou vzpomínku – událost?
P: Když jsem jel ještě naposled navštívit kamarádku do Buena Visty, vzala mne do kaple ve své ulici a domů, a ač má španělština byla skoro nulová, povykládal jsem si i s její
maminkou :)
V: Veškeré vzpomínky jsem si přivezl ve formě plných SD karet fotografií. Ale jednu
prozradím: Splnil jsem si svůj tajný sen. Koupil jsem si hamburger v New Yorku, viděl
hotel, kde se natáčel Sám doma a zasekl jsem se na letišti při přejezdu do centra :)
Za rozhovor děkuje pb
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MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC

ŘÍJEN 2019

Poznejte osm míst světa, kde misionáři dělají dobré skutky a šíří evangelium.
Potřebuješ: figurky, hrací kostku, papír, tužku a minimálně jednoho spoluhráče.
Návod a cíl hry: Misijní cesta začíná na šipce, kde si každý hráč postaví jednu
figurku. Pak se domluvte se na pořadí hráčů a můžete začít hrát.
V každém kole hází hráč pouze jednou. Jedinou výjimkou je, když padne na kostce šestka. Ten, kdo ji hodil, se posunuje o šest políček a hází ještě jednou. Takový hráč může poznat během jednoho kola i více jak jednu misijní zemi.
Cílem každého z hráčů je stoupnout na všechna tmavá políčka, protože právě pod
nimi se skrývají misijní oblasti, o kterých se víc dozvíš v legendě. Proto si na papír
zapisuj, která místa jsi už objevil. Hraje se do té doby, dokud jeden z hráčů nepozná všech osm míst. Může se proto stát, že startovním políčkem projdete i několikrát.
Úspěšnou misijní cestu vám přejí redaktoři časopisu Jákob!

1

Bulharsko je stát v jihovýchodní Mongolsko je stát ve střední Asii.
Evropě. Misionáři z naší země zde Misionáři se zde věnují evangelizaci,
budují kostely a školy.
péči o opuštěné děti a vzdělávání.

16

4

Angola je stát ležící na jihu Afriky.
Čtvrt století zde byla občanská válka. Misionáři zde působí především
v oblasti základního vzdělávání
a rozvoje zemědělství.

Indie je stát v jižní Asii. Indie je sedmá největší a s více než miliardou
obyvatel druhá nejlidnatější země na
světě. Misionáři se zde starají
o chudé, opuštěné a nemocné.

17

9

Keňa je přímořský stát ve východní Africe. Země má krásnou přírodu
- Viktoriino jezero, národní parky,
ale bojuje s nepokoji v zemi a vysokou nezaměstnaností.

Ekvádor je stát v Jižní Americe.
Hlavním problémem Ekvádoru
je chudoba. Došlo zde k celé řadě
vojenských převratů a bouřlivých povstání.

20

Demokratická republika Kongo je
stát ve střední Africe. Přes obrovské
nerostné bohatství se řadí mezi nejchudší země světa. Dlouhá léta zde
trvá humanitární krize, která patří
mezi čtyři největší na světě.

Madagaskar je stát ležící na stejnojmenném ostrově při jihovýchodním
pobřeží kontinentální Afriky. Většina
obyvatel je závislá na zemědělství,
ačkoli pouhých 5 % půdy lze obdělávat.
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Setkání terciářů o jízdokrálové neděli
Neděle 26. května 2019 byla pro naše malé terciářské společenství hodně
zvláštní. Byla to poslední květnová neděle, kdy Vlčnovem projíždí známá
Jízda králů, ale také neděle, kdy za
námi přijela moc vzácná návštěva...
Letos jsme tento den vnímaly úplně
jinak. V ranních hodinách za námi přijeli – otec Timotej, sestra Marie Hroznata, a bratři Heřman a Josef.
Otec Timotej, spolu s našim otcem
Ladislavem a vlčnovským rodákem
otcem Rudolfem, sloužili slavnostní mši
svatou za královskou družinu a mladého krále Davida ve farním kostele sva-

tého Jakuba Staršího.
Po mši svaté měli naši milí hosté bohatý kulturní program.
Mohli se podívat, jak se zdobí krepovými růžemi kůň, shlédli pestré kroje,
nejenom ty vlčnovské, neunikli ani vtipným vyvolávkám legrutů na namašlených koních...
Zázemí
jsme
jim
vytvořili
v opraveném starém domečku, který
ochotně propůjčili naši včelaři. Tam se
mohli kdykoliv během dne občerstvit
a odpočinout si.
Postupně jsme se v domečku sešli
skoro všichni, i vlčnovské terciářky –
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sestry Anna, Monika, Kateřina, Klára, Františka a Maristella.
Počasí bylo slunečné, takže jsme
se společně mohli pomodlit venku,
v přírodě. Po odpolední modlitbě
z breviáře jsme se pomodlili Korunku k Božímu milosrdenství a zazpívali jsme si společně „Vesel se nebes královno“.
Na ztišení při modlitbě za námi
přišel i Viktor, který nás společně
vyfotil.
Následovalo požehnání od otce
Timoteje a loučení...
Bylo nám spolu moc dobře, prožili
jsme netradičně ale velmi hodnotně
poslední květnovou neděli.
Vzájemně jsme si předávali radost
i úsměv, ale i každodenní starosti
a bolesti. Slova otce Timoteje nám
zůstanou dlouho v srdcích a budou
nám snad i pomáhat při překonávání životních starostí a překážek.
Věříme, že si i naši vzácní hosté
odnesli nejen tu vnější krásu, která
je určitě uchvátila, ale i to ostatní...
duchovní posilu, které není
v dnešní uspěchané době nikdy
dost J
Vlčnovské terciářské společenství
se schází každé úterý, po předchozí domluvě, v 18 nebo v 19 hodin
k modlitbě breviáře a růžence.
Za terciářky ME
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ŠTĚSTÍ
NENÍ
MOBILNÍ
APLIKACE
Vaše štěstí je nedocenitelné
a není na trhu; není to aplikace, kterou si stáhnete do mobilu. Ani její nejnovější verze
vám nemůže pomoci stát se
svobodnými a velkými v lásce. Svoboda je něco jiného.
Svobodný je ten, kdo umí
říci ano a umí říci ne. Svoboda
není možnost dělat si vždycky
to, co se mi zlíbí. To uzavírá,
vzdaluje a brání být otevřenými a upřímnými přáteli.
Není pravda, že když se
mám dobře, všechno jde
dobře. Ne, to není pravda.
Svoboda je totiž dar umět si
zvolit dobro. To je svoboda.
Svobodný je ten, kdo volí dobro, kdo hledá to, co se líbí Bohu, i když je to namáhavé.
papež František

Autoři fotografií:
Viktor Čičel: 10, 11, 12, 13, 16
Člověk a víra - Martina Ingrová: 20 uprostřed
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 4, 7, 9, 20 dole
Rostislav Pijáček: 18
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Kronika farnosti (prosinec 2018 – červen 2019)
Do společenství církve jsme přijali
Kateřina Pavelčíková, Kateřina Hájková, Petr Mikulinec, Dominik Zemek, Matyáš Stanislav Koníček, Jan Cyril Mazáč, Anna Blahoňovská, Jáchym Ježek

Ke svatému přijímání poprvé přistoupili
Pavla Buráňová, Šimon Hlůšek, Markéta Holečková, Martin Kahánek, Lukáš Lörinc, Vít
Mikulec, Edita Mikušková, Nikola Mošťková, Eliška Němcová, Jan Ondrůšek, Iveta Pacíková, Svatopluk Popelka, Viktor Smrtka, Anastázie Struhaříková, Filip Šobáň, Natálie
Šusteková, Lucie Švestková, Stanislav Tomek, Amálie Zemková, František Zpěvák
Svátost manželství uzavřeli
Libor Horák a Ivana Janíčková
Rostislav Pavelka a Miroslava Spoustová
Petr Kašpařík a Lucie Svobodová
Do Božích rukou jsme odevzdali
Josef Tykal, Libor Blahoňovský, Věra Knotková, Marie Kovářová, Josef Zemek, Pavel
Koníček, Anna Skovajsová, Josef Koníček, Marie Jančová, Vlastimil Vozár, Josef Pechal,
Martin Bařina, Božena Pallová, Eva Tykalová, Josef Klabačka, František Marášek, Ludmila Máslová, Anežka Krutková, Josef Mikulec, Anna Huňková, Jan Kolek, Bedřiška Mikulcová
Věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu,
s Kristem vstanou také z mrtvých.
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Program
neděle 30. 6.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
pátek 5. 7.
18.00 hodin
neděle 28. 7.
7.30 hodin
9.30 hodin
po mši svaté
čtvrtek 1. 8.
10.00 hodin
neděle 11. 8.
7.30 hodin
15.00 hodin
středa 14. 8.
18.00 hodin
pátek 6. 9.
18.00 hodin
neděle 8. 9.
9.00 hodin

Slavnost výročí posvěcení kostela, 18. farní den
mše svatá ze slavnosti
mše svatá ze slavnosti
setkání na farní zahradě
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
mše svatá ze slavnosti
Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti
mše svatá ze slavnosti
mše svatá ze slavnosti
žehnání automobilů
mše svatá v Charitním domě u příležitosti oslavy výročí založení
19. neděle v mezidobí
mše svatá
Farní pouť na Svatý Antonínek
mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku
mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
duchovní zahájení školního roku žehnáním aktovek a všem
školákům a pedagogům při mši svaté pro děti
23. neděle v mezidobí
Děkování a prosba za úrodu
slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za příznivého 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.

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

