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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Drazí farníci, 
všechny vás srdečně zdravím pro-

střednictvím těchto řádku, zvláště vás, 
se kterými se nemohu pravidelně vídá-
vat při slavení bohoslužeb a jiných pří-
ležitostech. Děkuji za to, že své stáří či 
nemoci, ale také modlitby nabízíte Pá-
nu za naši farní rodinu. 

Vstupujeme do nového liturgického 
roku, který hned v úvodu nabízí krásný 
adventní čas a Vánoce. Čas díkůvzdá-
ní za Vtělení. Díkůvzdání za to, že se 
Bůh stal člověkem, abychom ho mohli 
lépe poznávat, naslouchat mu, být mu 
blízko. Stal se člověkem, aby našemu 
životu přinesl pravý smysl a důstojnost. 

Svoboda pro něco 
Nedávno jsme oslavili třicáté výročí 

svobodných časů. Když nastaly, rado-
vali jsme se ze „svobody od něčeho“. 
Je to důležitá skutečnost, ale nesmíme 
u ní zůstat. Svoboda je také darem pro 
rozvíjení, je tedy nutné ji uchopit jako 
„svobodu pro něco“. Pro rozvíjení mezi-
lidských vztahů, pro budování rodiny 
Božích dětí, růst Božího království. Dě-
kujme tedy nejen za dar osvobození od 
útlaku, ale také za prostor pro každo-
denní růst. To přijměme jako povzbu-
zení a úkol do příštích dnů. 

Oslavy narozenin 
Blížící se Vánoce jsou mimo jiné 

oslavou Ježíšových narozenin. Rád 
bych při té příležitosti připomenul jeden 
dobrý zvyk, který se vztahoval k oslavě 
osobních narozenin nebo svátku. Býva-
lo zvykem, že když někdo slavil naro-
zeniny, bylo normální jít toho dne na 
mši svatou a poděkovat tak za další rok 
svého života. Podobně bylo běžné se 
sejít, když za můj stav, mou službu 



nebo vrstevníky byla sloužena mše 
svatá. Není dobré něco dělat jen ze 
zvyku, ale dobré zvyklosti nás někdy 
drží nad vodou. Rizikem konání ze zvy-
ku je ale to, že zapomeneme smysl 
našeho počínání. Kéž bychom si ho 
znovu uvědomili a uvedli do života. 

Zásnuby 
Podobné zapomnění zažívají i křes-

ťanské zásnuby. Ty sice nebyly tako-
vým zvykem, ale mají své místo 
v Benedikcionálu (liturgická kniha 
s žehnáním při různých příležitostech) 
už několik desetiletí. Z romantických 
filmů si často bereme příklad v tom, jak 
jeden druhému hezky či originálně vy-
znat svůj záměr vstoupit do společného 
života, ale jako křesťané nesmíme za-
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pomínat, že při tak závažném kroku, 
jako je plánování společného života 
dvou lidí, by neměl chybět ten, který je 
naším nejdůležitějším průvodcem, 
a jeho požehnání. Nebojte se tedy žá-
dat o požehnání pro období společné-
ho směřování ke sňatku. 

Advent 
Těším se, že společně projdeme s co 

největším užitkem všechny dny Adven-
tu. Putovat bude opět ikona Svaté Ro-
diny, při které se jako rodina můžeme 
spojit v modlitbě. Stejně poslouží i po-
žehnaný adventní věnec. Nejen krás-
né, ale i užitečné mohou být Roráty 
s dětmi. Nebojme se zpívat adventní 
písně nejen v kostele, ale i při osobní 
modlitbě (stovková čísla v Kancionálu). 

Kaple Tiché noci v Oberndorfu, vlevo oltářní obraz 
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Jsou krásné a hluboké. Těším se, že se tento adventní čas stane naší společnou 
cestou k oslavě Kristova narození. Nenechme si ho ničím vzít. Ano, Vánoce bu-
dou natolik krásné, nakolik dáme prostor adventním setkáním. Dopřejme to sobě 
i našim dětem. 

Betlém 
Na závěr chci s radostí oznámit, že náš betlém dostane vánoční dar – novou 

sošku Ježíška. Již nyní ji naleznete na titulní straně. Ve skutečnosti se představí 
při Půlnoční mši svaté, kdy bude slavnostně požehnána a přenesena na své mís-
to. 

Přeji nám všem duchovně krásný a naplněný čas. 
váš P. Ladislav 

Nový web s programem citové a sexuální výchovy 
Velký dluh vůči dětem mají často rodiče v oblasti výchovy ke zralé lásce. Někteří 

tuto oblast přenechají jiným, nebo ještě hůře, náhodě. Přitom právě intimita rodiny 
je nejlepším prostředím k předání těchto hodnot. Biskupové na základě směru 
udaného papežem Františkem iniciovali vznik webu, který má pomoci zvláště rodi-
čům, ale i učitelům tuto výchovu realizovat. 

Adresa webu: citovavychova.cz 
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Náš kostel 

V minulém dílu seriálu o našem kos-
tele jsme se zaměřili na nejdůležitější 
místo – presbytář. Rozebrali jsme roz-
díl v chápání presbytáře a oltáře před 
a po II. vatikánském koncilu. Dnes se 
zaměříme na ambon – místo, odkud je 
čteno a hlásáno Boží slovo. Jak už bylo 
řečeno, jsou v každém presbytáři dva 
stoly: oltář a stůl Božího slova. Nebylo 
tomu tak ale vždy. 

Někteří pamětníci se při návštěvě 
kostela ptají, kde je kazatelna? Pro ty 
mladší nutno vysvětlit, že kazatelna je 
vyvýšené místo, které se nachází ně-
kde v kostele tak, aby se Boží slovo 
z ní hlásané dostalo k uším všech 
účastníků bohoslužeb. Není proto zpra-
vidla v blízkosti oltáře, ale někde podél 
kostelní lodi. V bazilikách a katedrálách 
je umístěna dokonce někde v půli kos-
tela. Toto její umístění je dáno absencí 

mikrofonů a ozvučovací techniky 
v dobách minulých. Stejně tak i její vy-
výšení umožňuje maximální využití 
akustiky daného prostoru. To vyvýšení 
má pak ještě jeden význam, a to důle-
žitost předčítaného a vysvětlovaného 
slova Božího. 

II. vatikánský koncil vrátil toto místo 
do blízkosti oltáře, do samotného pres-
bytáře. Jednak proto, že už máme do-
bu, kdy lze technických vymožeností 
využít i pro bohoslužbu, ale také proto, 
aby bylo patrné, co je ve mši svaté dů-
ležité. Totiž že k nám Bůh promlouvá 
a dává nám jako duchovní pokrm své 
Tělo a Krev. 

V některých kostelích nalezneme ka-
zatelnu dodnes. Není to však proto, že 
se užívá při bohoslužbách, ale je jako 
památka – součást kostelní výzdoby. 
V našem kostele již kazatelnu nenajde-
me, protože by nebyla ani k užitku, ani 
jako historicky cenný předmět. Navíc 
by bránila ve výhledu při bohoslužbách 
(vlevo fotografie kazatelny v novém 
kostele, nahoře ve starém). 

Chci na tomto místě také poděkovat 
všem, kdo přijali službu lektora a pro-
půjčují svůj hlas a nasazení náležité 
přípravě a předávání Božího slova. Kéž 
i my jsme vždy připravení a ochotní 
nechat toto slovo vstoupit do našeho 
srdce. 

P. Ladislav 
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Jsem ráda lektorem  
Lektor (z lat. lector = čtenář) je 

v církvi vnímán jako ten, kdo při boho-
službách předčítá Boží slovo. Správně 
předat poselství Božího slova není jen 
otázkou přednesu. Služba lektora vyža-
duje, aby on sám čtenému slovu rozu-
měl, respektoval ho a snažil se druhým 
na svém životě ukazovat, jak je slovo 
Boží účinné. Proto se každý z lektorů 
zabývá daným úryvkem z Bible 
s předstihem, a to prakticky i duchov-
ně. 

Co považujete za nejhezčí na služ-
bě lektora? 

Fakt, že mám tu čest přečíst slovo – 
ne lidské, ale slovo Boží. Tady nejde 
o nějaký umělecký přednes, neprezen-
tuji sama sebe, ale snažím se co nej-
zřetelněji a přitom decentně přečíst 
slovo Boží. Lektorem Božího slova 

jsem velmi ráda. Jsem jím už řadu let, 
přesto se stále učím. Velkým impulsem 
a zdrojem informací, podnětů a rad 
byly pro mě dva vzdělávací kurzy lekto-
rů Božího slova, kterých jsem se 
i s mnoha dalšími z naší farnosti zú-
častnila. Dalším zdrojem inspirace je 
pak samotný poslech ostatních lektorů, 
ta různost barev hlasů, na co dávají při 
čtení důraz, kde dávají pauzy, jak rych-
le čtou, výslovnost. 

Jak jste na tom při čtení s trémou? 
Ze začátku byla značná, ale časem 

jsem si to „osahala“ a teď je jen jemná. 
Dávám si pozor na rušivé elementy, 
aby mně při čtení moc nerozptylovaly. 
A to si vzpomínám na jedno čtení něja-
ký rok zpátky, přistoupila jsem 
k ambonu, začala číst a zpozorovala 
malinkatého pavoučka, který se poma-
lu spouštěl po pavučince z mikrofonu 
přesně nad Lekcionářem. A já při čtení 
uvažovala, co s ním mám udělat, a už 
to nebylo ono. 

Chcete něco vzkázat ostatním lek-
torům? 

Ano, chci moc poděkovat všem lekto-
rům Božího slova za jejich službu nejen 
při čtení Božího slova, ale i při křížo-
vých cestách, Božím Těle. Chci také 
pozvat mezi nás nové zájemce o tuto 
krásnou službu. 

Za rozhovor děkujeme Anně Mošťko-
vé. 
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Z farních kronik 
Předchozími čísly časopisu Jákob jsme započali sérii článků, prostřednic-
tvím nichž bychom vám rádi představili některé momenty naší farnosti oči-
ma kněží, kteří zde v posledních 100 letech působili. Předešlými roky se do 
děje dostal II. vatikánský koncil, nyní můžeme sledovat, jak se zavádí nová 
liturgie. 
Od roku 1940 sloužil ve Vlčno-
vě dlouhých 34 let otec Franti-
šek Šesták, za jehož působení 
prošel kostel nemalými úprava-
mi. V roce 1974 nastoupil na 
jeho místo P. Josef Piatrik, ro-
dák z Hontianských Trsťan na 
Slovensku. 
1971 
V tomto roce se ve zdejší farnosti narodilo 52 dětí, bylo sezdáno 20 párů a zemře-
lo 34 osob. 

Průvod Božího Těla se 
konal jen u čtyř oltářů 
v kostele, neboť průvod 
vesnicí nebyl povolen. 
„V měsíci květnu byl 
opraven kostel z venku 
i farní budova brigádnic-
ky, za účinné pomoci 
farníků.“ Do kostelních 
věží byly pořízeny dře-
věné žaluzie, nové 
schody a ocelové rampy 
pro zavěšení nových 

zvonů s elektrickým pohonem. Slavnostního posvěcení v neděli 26. září se dle 
zápisu zúčastnilo na 10 000 věřících. Na hřbitově byla pořízena kněžská hrobka, 
do níž byly uloženy tělesné pozůstatky kněží zemřelých ve farnosti a pochova-
ných na starém hřbitově u kostela. 

Mezníky: 
1971: nové zvony s elektrickým pohonem 
1972: nové věžní hodiny 
1973: rozšíření hřbitova 
1974: úmrtí P. Josefa Mošťka, rodáka z Vlčnova 
1975: úmrtí P. Františka Šestáka 
1976: udělování svátosti biřmování 
1978: úmrtí P. Oldřicha Klabačky, rodáka z Vlčnova 



8 Jákob—doba adventní a vánoční 2019 



Jákob—doba adventní a vánoční 2019 9 

1972 
V tomto roce se narodilo a bylo pokřtěno 43 dětí, bylo sezdáno 23 párů a zemřelo 
47 osob. 
V neděli 20. února byla u příležitosti třicátého výročí smrti zdejšího rodáka P. Pa-
trika Františka Kužely pořádána slavnostní mše svatá, kterou sloužil zdejší rodák, 
jeho vrstevník, dominikán P. Jakub Zemek, „jenž měl i pietní vzpomínku o jeho 
studiích, životě, utrpení a smrti. Slavnosti se zúčastnil též dominikán P. Zdislav 
Varaďa, rodák z Prakšic a devět řeholních sester z dominikánského řádu 
z Vlčnova a okolí.“ V tomto roce byly pořízeny též věžní hodiny na elektrický po-
hon s ručičkami z páleného zlata. „Nové žaluzie na věž pořídili místní stoláři a tito 
též zhotovili 16 lavic do lodi chrámové“ (viz foto na straně 4). 
1973 
Tento rok zůstává v kronice bez bližšího zápisu. 
1974 
K tomuto roku nejsou uvedeny statistické údaje. 
V tomto roce v zimě nesněžilo a dešťové srážky během jara a léta byly nepatrné, 
což vedlo k velkému nedostatku vody a suchu. Voda se dovážela v cisternách až 
z Veselí nad Moravou a dálkový vodovod byl často zastaven úplně. Jarní mrazíky 
se držely až do června, „takže pomrzlo všechno ovoce a vinná réva, velká nouze 
o jarní píci pro dobytek. Jeden z nejhorších roků pro včely, lípy a akáty zmrzly 
v nerozvitých pupenech.“ Dnem 1. srpna odešel do důchodu P. František Šesták, 
který ve farnosti sloužil dlouhých 34 let. Jeho nástupcem byl ustanoven P. Josef 
Piatrik, kaplan z Uherského Brodu. P. František Šesták se při své poslední mši 
rozloučil s farníky a poděkoval všem dobrodincům a pomocníkům při opravách 
kostela a fary. Napomenul je, aby vytrvali na cestě k pevné víře. „Přičiňte se, aby 
Vlčnov vypadal tak jako dříve, obec nábožensky uvědomělá a lnoucí k svému kroji 
tak, jak tomu bývalo v dřívějších letech. Modlete se za své kněze, aby působili 
požehnaně, nesešli na scestí a aby vydala vaše farnost jako dříve hojně kněží, 
kteří by byli chloubou vaší farnosti. Mějte v plné úctě svého farního patrona sv. 
Jakuba St., apoštola, aby se přimlouval za vás u vašeho nebeského Otce.“ P. Jo-
sef Piatrik po svém nástupu mimo jiné přizpůsobil mši svatou k nové liturgii, 
v kostele odstranil mřížku před hlavním oltářem a upravil podium na sedes 
a ambon. 26. prosince zemřel nečekaně P. Josef Moštěk. „Ještě na svátek sv. 
Štěpána ráno zpovídal věřící, sloužil mši svatou a při odpolední pobožnosti a svá-
tostném požehnání asistoval a večer byl na faře na večeři... Ráno, když nepřišel 
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sloužit mši svatou, šli jsme kněží i s věřícími se podívat, je-li živ... Když jsme vešli 
dovnitř, ležel na otomaně přikryt peřinou, jakoby jen spal, ale již nedýchal.“ Po-
hřeb se konal 30. prosince za velké účasti kněží i věřících. 
1975 
V tomto roce se narodilo a bylo pokřtěno 55 dětí, bylo sezdáno 18 párů a zemřelo 
37 osob. 
Dne 4. května zemřel ve své rodné obci Vésky P. František Šesták. Byl pochován 
do kněžské hrobky ve Vlčnově, „aby odpočíval mezi svými bývalými farníky.“ 
V tomto roce oslavil své 70. narozeniny Msgr. Josef Vrána, biskup olomoucký. 
1976 
K tomuto roku nejsou uvedeny statistické údaje. 
Dne 3. července udělil olomoucký biskup ve Vlčnově svátost biřmování 189 biř-
movancům. Do náboženství bylo přihlášeno 172 dětí. 
1977 
V tomto roce se narodilo a bylo pokřtěno 58 dětí, bylo sezdáno 17 párů a zemřelo 
38 osob. 
Do náboženství bylo přihlášeno 133 dětí. 
1978 
K tomuto roku nejsou uvedeny statistické údaje. 
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel 24. června ve věku 63 let P. Oldřich Klabačka, 
rodák z Vlčnova. Pohřeb se konal ve čtvrtek 29. června ve Vlčnově. „Zemřelého 
kněze doprovodilo na poslední cestě 83 kněží. Pohřben byl do rodinné hrobky.“ 
Dětí bylo do náboženství přihlášeno 118 a k prvnímu svatého přijímání přistoupilo 
16 chlapců a 18 děvčat. 
1979 – 1980 
Tyto roky zůstávají v kronice bez zápisu. 

bj 

„Tati, prosím tě, kde je Bermudský trojúhelník?“ 
„To se musíš zeptat maminky, ta tu včera uklízela.“ 
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Tipy na zajímavé knihy 

V době, kdy přemýšlíme, čím udělat 
někomu blízkému radost nebo duchov-
ně obohatit sám sebe, chceme vaší 
pozornosti předložit tyto zajímavé kniž-
ní tituly. 

První dva zástupci nejsou knihami 
v pravém slova smyslu, ale přece jen 
publikacemi, které budou člověka pro-
vázet po celý rok téměř denně. Jde 
o zajímavé křesťanské diáře. 
Diář 2020 
Ten první je z dílny kreativní kaligrafič-
ky Karolíny. Je určen ženám, obsahuje 
nejen kalendárium, ale mnoho dalšího 
pro povzbuzení života s Bohem. Vydá-
vá jej ve dvou barevných verzích. 
Podrobnosti a možnost objednání na 
webu mojebilemisto.cz (cena 385 Kč) 
Diář IN! 
Druhý diář je nezávislý na letopočtu – 
použitelný kdykoliv. Je určen zvláště 

dívkám. Vychází „z dílny“ časopisu IN! 
Podrobnosti a možnost objednání na 
webu shop.in.cz (cena 220 Kč) 
Prokop Siostrzonek – Svatá země 
S knihou arciopata břevnovského kláš-
tera Prokopa Siostrzonka se vydáte 
díky textu a fotografiím do země Ježí-
šovy. Kniha pomůže oživit a rozšířit 
zážitky všem, kdo již Svatou zemi na-
vštívili. A těm, kdo tu možnost neměli, 
nabízí duchovní cestu z pouště do Je-
ruzaléma srdcem, vzpomínkami, rozjí-
máním a modlitbou. 
Podrobnosti a možnost objednání na 
webu kna.cz (cena 245 Kč) 
Michal Zamkovský – Sedm kroků 
k dobré zpovědi 
Z vydavatelství Pulínky vybíráme útlou 
knížku z hutným ale velmi srozumitel-
ným shrnutím základních atributů dob-
ré svaté zpovědi. Michal Zamkovský je 
s l o v e n s k ý  k n ě z  a  ř e h o l n í k 
(redemptorista). Mimo jiné působí i jako 
lidový misionář. 
Podrobnosti a možnost objednání na 
webu paulinky.cz (cena 125 Kč) 
Zuzana Holasová – Taumur 
Pro děti vybíráme z téhož vydavatelství 
dobrodružné putování k Beránkovi od 
autorky známého románu pro děti Po-
poupo. 
Podrobnosti a možnost objednání na 
webu paulinky.cz (cena 295 Kč) 
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Pouť Fatimského apoštolátu 
Milí vlčnovští farníci, 
znáte poutní místo na rozhraní Čech a Moravy – Koclířov? Je to malá vesnice, která 

má asi 700 obyvatel. Její dominantou je klášterní kostel zasvěcený sv. Alfonsovi 
a farní kostel zasvěcený sv. Filoméně. Klášterní kostel je spojený s klášterem. Dříve 
zde pobývaly řádové sestry, ale v době totality musely klášter opustit. Nyní klášter 
slouží jako centrum světového apoštolátu Fatimy v České republice. Světový apošto-
lát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují 
zásady hnutí. Naše společenství má na prvním místě svěcení 1. mariánských sobot 
v měsíci. Pak je to denní modlitba sv. růžence, mše svatá a zasvěcení Panně Marii. 

V říjnu na 1. mariánskou sobotu se vždy 
účas tn íme  vý ročn í  kon fe rence 
v Koclířově. Letos zde byl přítomen apoš-
tolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel 
Balvo a další hosté. Na toto poutní místo 
se sjíždíme z celé České republiky a ze 
všech regionálních center. 
Tak jsme i letos na 1. říjnovou sobotu od-
jeli z jednotlivých míst našeho regionu 
směr Koclířov. Byl nás plný autobus a do 

Koclířova jsme dorazili v pohodě, i když nás celou cestu provázel déšť. Obdrželi jsme 
lístky na oběd, a pak jsme měli možnost určit si svůj program. Mohli jsme jít do koste-
la, projít celý areál, na kávu a zákusek, ke svátosti smí-
ření nebo do prodejny náboženských předmětů Pastýř. 
V 10.30 hod. byla zahájena mše svatá. Vzhledem 
k počasí byla mše svatá v kostele – jinak bývá 
v přírodním areálu. Otec nuncius měl velmi krásné kázá-
ní o Panně Marii a o zjeveních ve Fatimě. Na závěr pro-
běhlo zasvěcení Panně Marii. Zasvěcení provedl Mons. 
Balvo. Pak následoval průvod s Pannou Marií k pomníku 
anděla ČR. Po obědě ve 14 hodin následovala přednáš-
ka Mons. Pavla Dokládala. V 16 hodin jsme odjížděli 
domů. Na tomto poutním místě je také areál sv. Jana 
Pavla II., buková alej Minutěnka biskupa Hloucha, kaple 
biskupa Karla Otčenáška a další. Je zde velmi krásná 
příroda, možnost ubytování, proto sem jezdí hodně rodin i s dětmi na dovolenou. 

Zapsala Marta Machálková, vedoucí večeřadla 
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Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci 
jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, 
kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie. 

13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, 
Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a uká-
zala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si 
přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvr-
něného Srdce, a také hovořila o smírném svatém přijí-
mání v první soboty v měsíci. 

Proč právě pět prvních sobot? 
Známá je také pobožnost devíti prvních sobot, ale 

Panna Maria ve Fatimě vybízí k pěti prvním sobotám, 
protože existuje pět urážek a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie: 
Rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie, 
rouhání proti Jejímu Panenství 
rouhání proti Jejímu Božskému Mateřství 
rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost, a dokonce i nená-
vist vůči Matce Boží, 
urážky těch, kteří ji hanobí v jejich obrazech a sochách. 

K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení. „Všem, kdo po pět po 
sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že 
při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.“ 
S nezměrnou velkorysostí slíbila Nejsvětější Panna tu nejúžasnější milost, milost 
všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez 
výjimky a bez jakýchkoli omezení. 

Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci 
Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za 

urážky Neposkvrněného srdce Panny Marie. Další tři podmínky však musí být 
splněny v den 1. soboty): 
Svaté přijímání na smír, 
5 desátků svatého růžence, 
rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut). 

Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po 

Zaslíbení 1. mariánských sobot 
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sobě jdoucích prvních sobot. 
Využijme i my možnosti, že můžeme po mši svaté vytvořit společenství 

s Fatimským apoštolátem a slavit tyto první soboty tak, jak si to přála Panna Maria 
ve Fatimě. 

Antonín Válek, vedoucí oblastního centra Slovácko 

Modlitba za biřmovance 
Jak všichni víte, začala letos skupina mladých svou pří-
pravu na přijetí svátosti biřmování, která je plánována na 
říjen roku 2020. Jedná se o velmi důležitý krok v životě 
každého z nich. Provázejme je jednotlivě i společně touto 
nebo jakoukoli jinou modlitbou. Prosme za ně zvláště před 
svatostánkem – při adoracích. A buďme jim sami dobrým 
příkladem vztahu s Bohem. 
Duchu Svatý, 
Tebe nám poslal Ježíš Kristus 
jako dar věčného Otce 
k našemu posvěcení 
a posile v křesťanském životě. 
Tvá milost chrání a provází 
celou církev i naši farnost. 
Uděl své dary i našim biřmovancům, 
aby se dovedli 
více rozhodnout pro Krista 
a chtěli pomáhat budovat 
a šířit jeho království. 
Panno Maria, vypros nám všem, 
abychom se stali podle tvého vzoru 
učenlivými žáky 
ve škole Ducha Svatého 
a dovedli svou víru 
vyznávat slovem i životem. 
Amen. 
Můžeme přidat jakoukoli modlitbu či litanii 
k Duchu Svatému. 
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Kronika farnosti (červenec – listopad 2019) 

Do společenství církve jsme přijali 
David Knotek, Agáta Mikulcová, Melanie Marie Pacejková, Tereza Pavelková, 
Stella Marie Heisigová, Sebastian Horák, Šimon Vaňhara, Andrea Marie Podškub-
ková, Oliver Josef Podškubka, Dominik Břuska 
Svátost manželství uzavřeli 
Lukáš Heisig a Miriam Janásová 
Přemysl Křeháček a Barbora Dacíková 
Robert Slovák a Radka Haluzová 
Drahomír Matucha a Miroslava Divoká 
Do Božích rukou jsme odevzdali 
Eva Indrová, Miroslava Mošťková, Josef Mařica, Vlastimil Kusák, Marie Čonková, 
František Beňa, Marie Moštková, Josef Pavelčík, Marie Kovářová, Stanislav Bo-
lom, Jan Chvilíček 



 
 

 
Jesličky nám říkají, 

že Bůh se nikdy nevnucuje silou. 
Z jesliček k nám promlouvá Boží něha. 

Nazíráme v nich Boží milosrdenství, 
které se stalo tělem, 

aby pohnulo naším srdcem. 
papež František 

 
Přejeme všem Vánoce, které pohnou naším srdcem, 

abychom vykročili do dnů nového roku provázeni Ježíšem. 
 

P. Ladislav a redakce 
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Program 
  Nemocné k návštěvě před Vánocemi nahlaste, prosím, v zákristii 

do 2. neděle adventní. Termín návštěvy bude upřesněn. 
 pondělí 2. 12. 
 18.00 hodin První roráty a mše svatá 
 pátek 6. 12. 
 18.00 hodin Roráty a mše svatá 
 po mši svaté Návštěva sv. Mikuláše 
 sobota 7. 12. 
 7.30 hodin Roráty, mše svatá a snídaně na faře 
 pondělí 9. 12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
  Doporučený zasvěcený svátek 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti (včetně průvodu dětí s lampičkami) 
 po mši svaté Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů 
 středa 11. 12. 
 po mši svaté Zapisování úmyslů mší svatých na příští pololetí 
 pátek 13. 12. 
  Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 18.00 hodin Roráty a studentská mše svatá našeho děkanátu 
 sobota 14. 12. 
 7.30 hodin Roráty, mše svatá a snídaně na faře 
 od 9.00 hodin Předvánoční svátost smíření 
  Prosím, využijte této příležitosti, dobře se připravte a přijďte nej-

později v deset hodin. 
 14.00 hodin Adventní misijní dílny pro děti 
 neděle 15. 12. 3. neděle adventní 
  Misijní jarmark (po každé mši sv. nabídka dětských výtvorů 

z adventních misijních dílen) 
 pondělí 16. 12. 
 18.00 hodin Roráty a mše svatá 
 pátek 20. 12. 
 18.00 hodin Roráty a mše svatá 
  pokračování programu na další straně 



Program 
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Autoři fotografií: 
Člověk a víra – Václav Kašík: 12 
Člověk a víra – Zdeněk Poruba: 12 
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 2, 3, 6, 11, 16 
Martina Ondrůšková: 15 
historické fotografie: archív farnosti 

 sobota 21. 12. 
 7.30 hodin Roráty, mše svatá a snídaně na faře 
 pondělí 23. 12. 
 18.00 hodin Poslední roráty 
 úterý 24. 12. Štědrý den 
 23.00 hodin Mše svatá půlnoční 
 středa 25. 12. Slavnost Narození Páně 
  Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Koledování u jesliček a požehnání 
 čtvrtek 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 sobota 28. 12. Svátek sv. Mláďátek 
 7.30 hodin Mše svatá 
 neděle 29. 12. Svátek Svaté rodiny 
 7.30 hodin Mše svatá s obnovou manželských slibů 
 9.30 hodin Mše svatá za všechny letos pokřtěné s obnovou manželských 

slibů 
 15.30 hodin Živý betlém 
 pondělí 30. 12. Šestý den v oktávu Narození Páně 
 10.00 hodin Mše svatá v Charitním domě 

„Představte si, poprvé se nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí!“ 
„Jak to, vždyť jste byli tři!“ 

„Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů!“ 
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Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Ingro-
vá a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Ladislava Kunce. 
Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz 
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce: 
jakob.redakce@seznam.cz 
Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz 

Program 
 úterý 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 
  Poděkování a prosba o pomoc do nového roku 
 16.00 hodin Mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc, rekapitulace 

uplynulého roku 
 23.00 hodin Adorace na závěr roku 
 středa 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Závazný zasvěcený svátek 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 pátek 3. 1. Pátek po oktávu Narození Páně 
 18.00 hodin Mše svatá s žehnáním Tříkrálovým koledníkům 
 sobota 4. 1. Sobota po oktávu Narození Páně 
 7.30 hodin Mše svatá 
 17.00 hodin Vánoční koncert: HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica 
 neděle 5. 1. 2. neděle po Narození Páně 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 pondělí 6. 1. Slavnost Zjevení Páně 
 18.00 hodin Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla 
 pátek 10. 1. 
 18.00 hodin Mše svatá 
 po mši svaté Večer chval 
 neděle 12. 1. Svátek Křtu Páně 
  Poslední den doby vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 

Tento program obsahuje jen výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí. 




