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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Sestry a bratři, milá farní rodino, 
všechny vás vítám na stránkách far-

ního časopisu Jákob v jeho XII. roční-
ku. Rok 2020 s sebou přináší kulatá 
výročí a významné události. Bude to 
přesně 90 let, co byl v měsíci červnu 
posvěcen náš přestavený farní kostel. 
Sám v tomto měsíci také poděkuji za 
20 let kněžství. Nejvýznamnější udá-
lostí tohoto roku budou Lidové misie, 
které se v naší farnosti budou konat po 
74 letech. Od 10. do 18. října budou 
našimi hosty otcové redemptoristé pod 

vedením P. Michala Zamkovského CS-
sR. Již nyní připravujme úrodnou půdu 
svými modlitbami. V sobotu 31. října 
zavítá do naší farnosti jeden z otců 
biskupů, aby udělil našim biřmovancům 
svátost biřmování. I jim vyprošujme 
hojné duchovní dary, jak jsme k tomu 
byli vyzváni už v minulém čísle. 

Postní nabídky 
Vstoupili jsme do doby postní, která 

přináší nové výzvy, zve k obnově 
všech svých postojů k Bohu i bližním. 
Nedávno jsme uvažovali nad tím, jak 
být před Bohem opravdoví. Vysvětlova-
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li jsme si, že není motivace jako moti-
vace, že je třeba mít motivaci nejdoko-
nalejší, totiž lásku k Bohu. Jako cestu 
k tomuto stavu jsme si ukázali pohled 
na kříž. Ten námi dokáže pohnout, 
abychom vše dělali s tou nejlepší po-
hnutkou, ten dokáže zapálit naše nitro 
k opravdovosti. 

Využijme toho, co nám tento postní 
čas nabízí. Ať už to bude postní du-
chovní obnova 14. března, setkání při 
růženci přede mší svatou, mše svatá 
i ve všední den, modlitební setkání ne-
bo adorace, … Umožněme také všem 
dětem, aby se mohly zapojit do post-
ních aktivit pro ně určených. 

Boží slovo 
Tento rok je významný také tím, že je 

Rokem Božího slova. Chci u této příle-
žitosti znovu poděkovat všem lektorům, 
kteří se na „předávání“ Božího slova 
připravují. Děkuji také těm, kteří svou 
službu nabízejí i ve všedních dnech. 
Dá-li Bůh, chtěl bych pozvat nejen 
všechny lektory, ale i všechny ty, co se 
chtějí setkat s Božím slovem. Toto se-
tkání je naplánováno na pátek 3. dubna 
2020 po mši svaté. 

Naši nemocní 
Chci zvláště pozdravit všechny ne-

mocné, tedy ty, kteří ze zdravotních 
důvodů nemohou přicházet na mši sva-
tou. V pondělí 30. března bude společ-
né udílení svátosti pomazání nemoc-
ných v kostele. Ty, kteří tam přijít ne-
mohou a nahlásí se mi do 3. neděle 
postní, navštívím v ohlášeném termínu 
doma. 

Neboť tvé… 
Nakonec chci upozornit na jednu 

drobnou nejednotnost v aklamaci po 
modlitbě Otče náš. Kde někteří odpoví-
dají správně „Neboť tvé je králov-
ství…“ a jiní „Neboť tvoje je králov-
ství…“ Dohromady to pak nezní moc 
hezky. Sjednoťme se na oficiálním 
„Neboť tvé…“ 

V neposlední řadě se provázejme 
modlitbou. Myslete, prosím, na kněze, 
aby svou službou mohli posvěcovat 
sobě svěřený lid. Přeji nám všem ra-
dost z dobře prožitých dnů postních 
i velikonočních. 

Váš P. Ladislav 
kresba vlevo: Klára Adámková  

Je zde opět nabídka otce Petra Hofírka pro letošní postní dobu. 
Můžete získat duchovní inspiraci pro každý postní den prostřed-
nictvím webu www.postnikapky.cz nebo mobilní aplikace 
(Android). 

Postní kapky 2020 
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Pastorační plán farnosti pro rok 2020 
Zde uvádíme výběr nejdůležitějších událostí tohoto roku, jak byly domluveny na se-
tkání pastorační rady. 
 14. 3. Postní duchovní obnova 
 1. 4. Adorační den 
 7. 6. První svaté přijímání 
 11. 6. Oslava slavnosti Těla a Krve Páně 
 28. 6. Farní den 
 26. 7. Patrocinium sv. Jakuba 
 9. 8. Farní pouť na Svatý Antonínek 
 6. 9. Děkování a prosba za úrodu 
 12. – 13. 9. Farní poutní zájezd do Olomouce 
 10. – 18. 10. Lidové misie 
 31. 10. Udílení svátosti biřmování 
 27. 12. Živý betlém 
 9. 1. 2021 Vánoční koncert 

kresba: František Zpěvák 

Jeho darování se na kříži je něco tak velikého, že za to nemůžeme ani nemusíme 
zaplatit. Tento dar můžeme jen přijmout s nesmírnou vděčností a s radostí, že jsme 
tak milováni ještě dřív, než na to vůbec dokážeme pomyslet: „On nás miloval prv-
ní“ (srov. 1 Jan 4,19). papež František, Christus Vivit 

Všem čtenářům časopisu Jákob a všem farníkům přejeme a vyprošujeme 
s užitkem prožité postní dny a radost z Ježíšova vítězství. 
P. Ladislav a redakce 
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Náš kostel 
Svolávají k bohoslužbě, k modlitbě, 

oznamují úmrtí, doprovázejí při po-
hřbu, ale i při svatbě, oznamují čas, 
… Ano, jsou to zvony, které patří 
odnepaměti také k našemu kostelu. 

Jaké nejstarší zmínky o zvonech má-
me? Podle zápisů z roku 1671 byly ve 
vlčnovském kostele 3 zvony: největší 
vážil 2 centnýře a 40 liber (134,4 kg), 
prostřední 1 centnýř (56 kg) a nejmenší 
25 liber (14 kg). Ten byl patrně umístěn 
v sanktusníku (malé dřevěné věžičce 
uprostřed kostela), další dva zvony 
visely ve dřevěné zvonici vedle kostela. 
Při přestavbě (od r. 1779), jejíž po-
zůstatky můžeme vidět v tzv. „staré 
kapli“ až dodnes, byla postavena také 

nová zděná věž, do které byly umístě-
ny všechny 3 zvony. Jeden z nich nesl 
latinkou psaný nápis v českém jazyce: 
„Slowo Boži zustava na wieky wek. 
Leta Pane 1597.“ 

Roku 1903 byly pořízeny 2 nové zvo-
ny – velký „sv. Jakub“ o váze 446 kg 
a umíráček „sv. Barbora“ o váze 32,5 
kg, třetí zvon „sv. Jan Nepomucký“ byl 
pouze zvětšen při přelití, protože byl 
„nakřáplý“ – dříve zvaný „křapák“, nyní 
váha 40,3 kg. Zvony ulil Arnošt Diepold 
– zvonař v Praze, posvětil je světící 
biskup pražský František Krásl 26. 10. 
1903. Mimo to byly ve věži ještě 2 staré 
zvony. Jeden o hmotnosti 154 kg nesl 
vyobrazení čtyř evangelistů a gotickým 
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písmem napsaná je j ich jména 
„Matheus, Joannes, Lucas, Marcus“ 
a další o hmotnosti 88 kg byl zhotoven 
dle nápisu od Klimenta Stechra v Brně 
r. 1810. V první světové válce byly čtyři 
z nich zkonfiskovány pro válečné účely, 
a to nejprve velké „sv. Jakub“ 
a „evangelisté“ v listopadu 1916. Na 
podzim 1917 byl zkonfiskován i menší 
zvon z roku 1810 a „křapák“. 

18. 1. 1920 bylo v kostele svěcení 
dvou nových ocelových zvonů zakou-
pených v Brně u firmy Manoušek, a to 
„sv. Jakub“ o váze 307 kg a „sv. 
Šimon“ o váze 135 kg. Náklady na zvo-
ny byly uhrazeny dílem ze sbírek, 
a také z obnosu za odebrané 4 zvony 
pro válečné účely. Ani umíráček „sv. 
Barbora“ ale zkáze neunikl, pro váleč-
né účely byl odvezen 9. března 1942. 
Ještě v prosinci téhož roku jej nahradil 
nový umíráček ze zinkové směsi 
o hmotnosti 19 kg. 

A nyní už přicházíme k roku 1971, 
kdy bylo zakoupeno u firmy Josef Tka-
dlec v Halenkově 5 nových bronzových 

zvonů. Původní ocelové zvony byly 
darovány kostelu ve Velké Šťáhli 
v severomoravském pohraničí. Nové 
zvony byly slavnostně posvěceny 
v neděli 26. září dopoledne o 10. hodi-
ně vlčnovským rodákem Mons. Jose-
fem Mošťkem, administrátorem 
v Kyjově, za přítomnosti pana děkana 
Antonína Kyseláka z Nivnice, jenž slav-
nost zahájil proslovem. Slavnostní ká-
zání pronesl světitel Mons. Josef 
Moštěk. Slavnosti se zúčastnil P. Jan 
Machálek, farář z Rokytnice u Přerova, 
Oldř ich Klabačka, administrátor 
z Rohatce, P. Zdislav Varaďa OP 
z Prahy. 

A kteréže to jsou zvony, které může-
me slyšet až dodnes? 

Svatý Jakub (hmotnost 943 kg), 
Panna Maria (546 kg), 
Svatí Cyril a Metoděj (356 kg), 
Svatý Josef (198 kg) a 
Svatý František Xaverský (137 kg). 

am 
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Světci, svědci – šiřitelé evangelia 

V Roce Božího slova vám chceme nej-
prve představit ty, kteří mají nejblíž 
k srdci Nového zákona – čtyři evangelis-
ty. Již děti na základní škole se setkají se 
zkratkami Mt, Mk, Lk a J (příp. Jan), kte-
ré je odkazují na obsah jednotlivých 
evangelií. Teprve později však poznají, 
že nejsou všechna stejná, ale navzájem 
se doplňují. První tři evangelisté zapsali 
tzv. synoptická evangelia. To znamená, 
že jejich text je podobný, dá se položit 
vedle sebe a porovnávat. Tato evangelia 
vznikla ve 2. polovině 1. století. Janovo 
vzniklo o poznání později, až na přelomu 
1. a 2. století. Je psáno s jakýmsi časo-
vým odstupem a nadhledem, je plné 
symboliky a vzletných obratů. 

 

sv. Matouš 
Z výběrčího poplatků v městě Kafar-

naum se stal apoštol, který jako očitý 
svědek napsal první evangelium. Původ-
ně je hlásal Židům v Palestině, pak jim 
zanechal psanou verzi a odešel toto 
evangelium šířit mezi pohany. Jeho cesty 
nelze s jistotou potvrdit, ale starokřesťan-
ská tradice uvádí Persii, Pont u Černého 
moře a zvláště Etiopii. Východní i západ-
ní křesťané ho uctívají jako mučedníka. 
Byl probodnut kopím králem Hirtákem. 

Symbolem Matoušova evangelia je 
člověk, protože začíná Ježíšovým ro-
dokmenem. 

sv. Marek 
Původním jménem Jan byl žákem sv. 

Petra a podle jeho kázání napsal asi ko-
lem roku 60 své evangelium na žádost 
římských křesťanů. Na první apoštolské 
cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak 
provázel svého bratrance Barnabáše na 
Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. 
Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města 
Egypta, kde založil církevní obec a často 
se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal 
opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Ale-
xandrii jako mučedník, vláčen na prova-
ze uvázaném na hrdle, dokud neskonal. 

Symbolem Markova evangelia je lev, 
protože začíná na poušti postavou Jana 
Křtitele. 

sv. Lukáš 
Vystudoval lékařství a působil jako lé-

kař v Antiochii. Jako společník apoštola 
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Pavla se setkal i s dalšími apoštoly 
a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši 
Kristu asi po roce 70. Jako jediný 
z novozákonních pisatelů nepocházel ze 
židovství a k evangeliu napsal i pokračo-
vání z dějin prvotní církve – Skutky apoš-
tolů. Lukáš zemřel ve věku 84 let. Má se 
jednat o mučednickou smrt oběšením na 
olivovém stromě. 

Symbolem Lukášova evangelia je býk, 
protože začíná službou Zachariáše 
v chrámě, kde se obětovala zvířata. 

sv. Jan 
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského 

jezera v Palestině. S bratrem Jakubem 
se stal Ježíšovým učedníkem a společně 
s Petrem byli svědky vzkříšení dcery 
Jairovy, proměnění Páně i úzkosti 
v Getsemanech. Byl jediným apoštolem 
pod křížem a nejplněji poznal hloubku 
Ježíšovy lásky. Od Ježíše přijal Marii za 
matku. V Římě byl vhozen do vroucího 
oleje a když mu olej neublížil, byl vypo-
vězen na ostrov Pathmos. Zemřel 
v Efesu asi kolem roku 101. 

Symbolem Janova evangelia je orel, 
pro celkovou vzletnost a láskyplnost. 

mami, s využitím catholica.cz 

Nejkrásnější podobenství 
z pohledu našich třeťáků. Obsah příběhu hledejte v 15. kapitole Lukášova evangelia. 
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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 jsme 
vstoupili do nově zavedené liturgie. Nyní nás čekají roky oprav a budování. 
Od roku 1974 byl pověřen službou ve vlčnovské farnosti slovenský rodák P. Josef 
Piatrik. Roku 1982 ho nahradil P. Václav Haltmar pocházející z Horních Studének. 
Za jeho působení prošel kostel i jeho okolí velkým množstvím úprav. 

1981 
Tento rok zůstává v kronice bez zápisu. 
1982 
V tomto roce bylo pokřtěno 37 dětí, 
sezdáno 16 párů a pohřbeno 42 osob. 
Do náboženství chodilo 86 dětí (z to-
ho 18 z Veletin). 
Dne 2. 7. byl pověřen vedením vlčnov-
ské farnosti P. Václav Haltmar, kaplan 
z Kroměříže u sv. Mořice. První mši sva-

tou sloužil ve Vlčnově v neděli 18. 7. „Účast na bohoslužbách byla ucházející, ale 
u svátostí byly jen staré babičky, z dětí a mládeže vůbec nikdo, přestože u 1. sva-
tého přijímání bylo 28 dětí. Tvrdý duchovní úhor.“ Farní budovu, stejně jako vnitřní 
část kostela, bylo nutno zrekonstruovat. „Střechou pršelo a podlaha a stropy byly 
prohnilé. Byla vyměněna okna za kastlová, dveře a všechno nově obloženo a za-
pojen ohřívač vody.“ Do zákristie byla místo kamen na pevné palivo zakoupena 
kamna akumulační. 
1983 
bez statistických údajů 
Již 10. 3. se započalo s generální opravou fary. „Začalo se stavbou lešení a vý-
měnou oken v 1. poschodí... Padal sníh a fara otevřená. A za těchto podmínek se 
pracovalo téměř až do konce května.“ Za tuto dobu byly vyměněny všechny farní 
okna i dveře, podlahy i schodiště. Byla vyhloubena nová odpadní jímka, přivedeno 
kameninové potrubí, vystavěn komín pro ventilaci sklepa a ze dvora byla před 
vchod do budovy postavena veranda s balkonem. Také terasa a schodiště se zá-
bradlím před hlavním vchodem se vystavily znovu. Byla pořízena nová elektrická 

Mezníky: 
1981 Úmrtí P. Jana Machálka 
1982 Farnosti se ujal P. Václav Haltmar 
1986 Pohřeb Msgre ThDr. Josefa Moštka 
1987 Udělování svátosti biřmování 
1989 Jmenování olomouckého biskupa 

Mons. ThDr. Františka Vaňáka 
1990 Návštěva Svatého otce Jana Pavla 

II. v Československu: Praha – Vele-
hrad – Bratislava 
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přípojka a instalováno 
akumulační topení. Na 
celé farní budově byla 
provedena nová omítka, 
obklady a okapové roury, 
ze stodoly byla postavena 
garáž. „Rovněž nastříknu-
ty byly celé hospodářské 
budovy. Drobné a koneč-
né práce trvaly po celý 
rok. V některé špičkové 
dny při opravách zde pra-
covalo až 40 dělníků. Vět-
šina práce byla provedena zdarma místními farníky. Zhruba bylo odpracováno 
7.000 brigádních hodin. Náklady na opravu a investice činily 283.000 Kčs.“ Du-
chovní život ve farnosti byl v útlumu. „Větší část věřících je toho mínění, že posta-
čí přijmout svátosti a potom už není třeba se zajímat o další náboženský život. 
Podle odhadu chodí na nedělní bohoslužby asi 1/5 pokřtěných... U 1. svatého při-
jímání bylo 30 dětí a z těchto bylo přihlášeno do náboženství jen 18. Kde je těch 
12? Ti už Boha nepotřebují?“ 
1984 
V tomto roce bylo pokřtěno 25 dětí, sezdáno 13 párů a pohřbeno 40 osob. 
Do náboženství chodilo 106 dětí (z toho 19 z Veletin). 
Vzhledem k jarnímu tání a opětovnému mrznutí došlo k narušení zídky pod koste-
lem, která tak musela být urychleně opravena, „neboť byla ohrožena bezpečnost 
lidí procházejících tímto průchodem.“ Současně se započalo se stavbou lešení 
k bočním kaplím. „Obě boční levé kaple nebyly nijak spojeny s hlavní stavbou 
kostela a ve stropě a v bočních zdích byly značné trhliny, spáry...“ Po obvodu ce-
lého kostela, stejně jako uvnitř staré kaple, bylo zabudováno větrání „a celé zákla-
dy staré kaple byly navrtány a zality.“ Dále byla v kostele vyměněna všechna okna 
za dvojitá dřevěná, zhotovena přepážka vzadu u vchodu do kostela a provedena 
nová elektroinstalace včetně rozvodů na topení a rozhlas. Pořídil se elektronický 
číselník a zavedl telefon na kůr. „Duchovní život se o mnoho nezlepšil oproti roku 
1983. U 1. svatého přijímání bylo 29 dětí.“ 
1985 
V tomto roce bylo pokřtěno 36 dětí, sezdáno 19 párů a pohřbeno 39 osob. 
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Do náboženství chodilo 126 dětí (z toho 19 z Veletin). U 1. svatého přijímání 
bylo 41 dětí. 
S opravou kostela se začalo ve staré kapli, kde bylo mimo jiné vymalováno, byly 
opraveny 2 boční oltáře a položena nová dlažba z kubánského mramoru. 
V presbytáři byl podle návrhu Ing. arch. Pavla Říhánka z Brna a konsistorního 
zástupce PhDr. Leopolda Chvostka rozbořen hlavní oltář, celý presbytář byl vybe-
tonován a původní svatostánek zapuštěn ve středu presbytáře do zdi. 
1986 
V tomto roce bylo pokřtěno 37 dětí, sezdáno 12 párů a pohřbeno 51 osob. 
Do náboženství chodilo 129 dětí (z toho 21 z Veletin). U 1. svatého přijímání 
bylo 35 dětí. 
První událostí tohoto roku byl pohřeb Msgre ThDr. Josefa Mošťka, vlčnovského 
rodáka, který byl uložen do kněžské hrobky. „Pohřeb byl za účasti olomouckého 
biskupa Msgre Josefa Vrany, asi 100 kněží, řeholnic a velkého množství věřícího 
lidu.“ Po Velikonocích se započalo s výmalbou kostela. „Kostel nebyl malován 45 

let od r. 1941, kdy mal-
bu provedl Jan Ježek 
z Bystřice pod Hostý-
nem.“ Malbu navrhl 
akademický malíř 
p. Vladimír Vašíček 
a před samotným ma-
lováním byla ještě po-
l o ž e n a  d l a ž b a 
v presbytáři včetně 
schodů z kubánského 
mramoru.  Lešení 
i škrábání staré malby 
obstarali brigádníci. Po 
malbě byl z mramoru 
postaven oltář, sokl 

pod svatostánek a sokl pod pietu v mariánské kapli. V září pak proběhla generální 
oprava varhan. 
1987 
V tomto roce bylo pokřtěno 24 dětí a 1 dospělý, sezdáno 12 párů a pohřbeno 
40 osob. Do náboženství chodilo 115 dětí (z toho 17 z Veletin). U 1. svatého 
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přijímání bylo 30 dětí. 
Opěrná zídka pod kostelem (v průchodu) hrozila zborcením, a tak byla zbylá část, 
u níž neproběhla rekonstrukce roku 1984, opravena. Mimo to byl zastřešen vchod 
na WC za kostelem a položena část nového potrubí pro přívod vody. Byl také zho-
toven přístřešek nad hlavní vchod do kostela. Cesty od obou vstupních bran 
k hlavnímu vchodu byly nově vydlážděny a železné brány byly nastříkány. 6. 3. 
započala příprava na biřmování. „Přednášky byly až na výjimky každý týden až do 
konce května. Znalosti biřmovanců byly ověřovány jak písemnými, tak ústními 
zkouškami.“ Svátost biřmování pak udělil 13. 6. biskup Msgre Josef Vrana 124 
biřmovancům. V neděli 26. 7. oslavil na svatojakubské hody padesátileté kněžské 
jubileum mší svatou vlčnovský rodák, dominikán P. Jakub Zemek. 
1988 
V tomto roce bylo pokřtěno 29 dětí, sezdáno 10 párů a pohřbeno 38 osob. 
Do náboženství chodilo 123 dětí (z toho 19 z Veletin). U 1. svatého přijímání 
bylo 23 dětí. 
Do kostela bylo zhotoveno 22 modřínových lavic. 
1989 
V tomto roce bylo pokřtěno 24 dětí, sezdáno 9 párů a pohřbeno 52 osob. Do 
náboženství chodilo 110 dětí. U 1. svatého přijímání bylo 32 dětí. 
Do kostela byly zakoupeny 3 nové koberce a byla nově přeložena dlažba kolem 
kostela. V červnu zemřel vlčnovský rodák P. Jakub Zemek. „Měl těžký život... 
V roce 1941–42 riskoval a stal se spojkou při ukrývání rodinných příslušníků Lud-
víka Svobody... V červnu 1948 byl obviněn a odsouzen k osmnácti letům žaláře. 
12 let byl isolován od lidí. Vystřídal většinu věznic, a i po propuštění byl stále pod 
dohledem... Po létech mu bylo opět povoleno přistoupit k oltáři. Byl dobrý učitel, 
horlivý kazatel, pomáhal všem, vždy a všude. Sám žil skromně, až příliš skrom-
ně... V poslední vůli uvedl: V homilii nekažte o mně, ale o kněžství.“ 
1990 
V tomto roce bylo pokřtěno 33 dětí, sezdáno 13 párů a pohřbeno 50 osob. 
Do náboženství chodilo 114 dětí. U 1. svatého přijímání bylo 25 dětí. 
Tento rok byla provedena oprava celé střechy a fasády kostela. Veškeré práce 
provedli brigádníci z řad věřících. „Nátěr proveden místními malíři a všemi schop-
nými lidmi.“ Opravena byla také střecha kapličky v Rybářích a byl zakoupen různý 
stavební materiál na stavbu nové budovy – učebny. Do kostela byla také pořízena 
nová zpovědnice. 

bj 
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Milé děti, 
v době postní si dáváme předsevzetí, kterými chceme dělat Pánu Ježíši radost. 
Snažíme se dobře žít: pravidelně se modlit, pomáhat druhým, chodit častěji do 
kostela a také číst z Písma svatého. A letos nás čekají dvě aktivity, které nám 
v tom pomohou. 

První aktivita: Velikonoční „betlém“ 
Ta první je dárek, který vás 
bude čekat každý pátek 
a neděli v kostele. Vždy po 
mši svaté dostanete jednu 
nebo více papírových figu-
rek, které si doma vybarvíte 
(pokud už nebude barevná) 
vystřihnete, slepíte, obstřih-
nete a nakonec nalepíte na 
podstavec (podle obrázků). 
Získáte tak celou řadu figu-

rek a ke konci postní doby i skálu s Božím hrobem, díky kterým si doma můžete 
postavit hned několik scén z evangelia: 

1. scéna: Pán Ježíš je uložen do hrobu, před hrobem je velekněz a římští vojáci, 
kteří hrob hlídají. 2. scéna: Balvan je od hrobu již částečně odvalen a my vidíme 
Pana Ježíše ležícího v hrobě. 3. scéna: Hrob je již prázdný, ženy přicházející ke 
hrobu se setkávají s andělem, který jim oznamuje, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. 
4. scéna: Zmrtvýchvstalý Ježíš se setkává s Marií Magdalenou, kámen je odvalen 
a hrob je prázdný. 

Některou ze scén pak nezapomeňte doma vyfotit a poslat na farní e-mail 
(favlcnov@ado.cz). 
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Druhá aktivita: Postní malování 
Druhou aktivitou bude malování podle nedělních evangelií. Právě skrze evange-

lia, která čte nejen v neděli pan farář, se dovídáme o životě Pána Ježíše. Na těch-
to stánkách najdete obsah evangelia (pro děti) pro všechny postní neděle. Aby-
chom si lépe zapamatovali, co jsme se dočetli, bude dobré si to připomenout ob-
rázkem. 

Pod každou nedělí je úkol, který máte namalovat. Obrázek pak během týdne 
nebo následující neděli zaneste panu faráři po mši svaté do zákristie. Všechny 
obrázky budou vystaveny v kostele a budou tak nám všem připomínat, co jsme 
v neděli slyšeli. 

Na vaše obrázky se moc těší a požehnání vyprošuje P. Ladislav 

Evangelia postních nedělí 
1. neděle postní 
Pokušení na poušti (Podle Mt 4,1-11) 
Pán Ježíš odešel na poušť. Chtěl se tam modlit, aby mu Bůh pomáhal, až bude 

lidem povídat o Božím království. Na poušti byl čtyřicet dní, a protože tam nic ne-
jedl, měl hlad. Najednou k němu přišel ďábel a řekl mu: „Podívej se, ty jsi přece 
Syn Boží. Můžeš si tedy z kamenů, co se tu válí, udělat jídlo.“ Pán Ježíš mu na to 
odpověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat. Bůh mi dává sílu, abych hlad vydr-
žel.“ Potom vzal ďábel Pána Ježíše s sebou na vrchol chrámu a řekl mu: „Skoč 
dolů. Když jsi Syn Boží, tak se ti přece nic nestane.“ Pán Ježíš mu na to zase od-
pověděl: „Ne, jsi zlý, nebudu tě poslouchat.“ Nakonec ďábel ukázal Pánu Ježíši 
celý svět a řekl mu: „To všechno ti může patřit, když se mi pokloníš a budeš mi 
sloužit.“ Pán Ježíš vykřikl: „Jdi pryč! Jsi zlý, nebudu tě poslouchat a nikdy se ti 
nepokloním. Sloužit budu jedině Bohu.“ Tak Pán Ježíš ďábla zahnal. 

I když je poušť samý písek, tak tam rostou rostliny a žijí tam živočichové. 
Pokus se poušť namalovat. Podepsaný obrázek i s věkem odevzdej panu faráři 
v zákristii po mši svaté. 

2. neděle postní 
Proměnění na hoře (Podle Mt 17,1-9) 
Jednou šel Pán Ježíš na vysokou horu. Vzal s sebou jenom tři apoštoly, Petra, 

Jakuba a Jana. Když byli nahoře, najednou se Pán Ježíš proměnil. Šaty mu zbě-
lely a celý krásně zářil. Vedle Pána Ježíše se objevili dva muži a začali si s ním 
povídat. Byli to Mojžíš a Eliáš. Všichni tři apoštolové se velmi podivili, co se to 
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děje. Petr navrhl: „Pane Ježíši, moc se nám tu líbí. Co kdybychom tu zůstali? Po-
stavíme tu tři stany. Jeden pro Tebe, jeden pro Mojžíše a jeden pro Eliáše.“ Ještě 
Petr ani nedomluvil, když se z nebe ozval Boží hlas: „To je můj milovaný Syn. To-
ho poslouchejte.“ Jakmile to učedníci uslyšeli, velmi se polekali. Padli na zem 
a moc se báli. V tom k nim přišel Pán Ježíš a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Když 
apoštolové vstali, viděli už jen Ježíše. 

Hory jsou krásné místo. Je tam ticho, čistá příroda a ty opravdu vysoké 
hory vypadají, že se dotýkají nebe. Namaluj pohled na horu nebo třeba jen 
na veliký kopec. 

3. neděle postní 
Setkání u studny (Podle Jan 4,5-42) 
Jednou přišel Pán Ježíš se svými učedníky k samařskému městu. Všichni byli 

velmi unavení a měli veliký hlad a žízeň. Pán Ježíš poslal učedníky, aby koupili 
něco k jídlu a sám se zatím posadil u studny. Neměl ale žádnou nádobu, do které 
by si nabral vodu. Za chvíli přišla jedna žena z města s vědrem na vodu. Pán Je-
žíš ji poprosil: „Prosím, dej mi napít.“ Žena se moc divila, že ji Pán Ježíš o něco 
prosí. Pán Ježíš byl totiž žid a židé většinou neměli lidi z tohoto města rádi. Pán 
Ježíš jí ale řekl: „Jestli chceš, můžu dát napít já tobě. Nabízím ti vodu, po které 
nebudeš mít nikdy žízeň. Dá ti sílu, abys dělala jen dobré věci a došla tak do ne-
be.“ Žena z toho měla velikou radost a běžela zavolat ostatní lidi z města, aby se 
s Pánem Ježíšem také setkali. 

Voda zahání žízeň, čistí, osvěžuje, … vodu moc potřebujeme. Pán Ježíš ale 
říká, že díky vodě máme i sílu dělat dobré věci a přijít do nebe. Takovou vo-
du jsme dostali, když jsme byli pokřtěni. Namaluj miminko v peřinkách, jak 
mu pan farář lije na hlavičku tuto vodu. 

4. neděle postní 
Uzdravení slepého (Podle Jan 9,1-41) 
Jednou šel Pán Ježíš se svými učedníky po cestě. Najednou spatřil člověka, 

který nic neviděl. Byl od narození slepý. Pánu Ježíši ho bylo líto. Udělal z hlíny 
bláto a potřel s ním tomu slepému člověku oči. Pak mu řekl: „Jdi a umyj se 
v rybníku Siloe.“ Ten člověk šel, umyl se, a když se vrátil, viděl. 

Oči jsou dar, za který nesmíme zapomínat děkovat. Díky nim vidíme všech-
ny ty krásy, které Pán Bůh stvořil. Namaluj, koho nejraději vidíš, když se rá-
no probudíš. 
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Autoři fotografií: 
P. Ladislav Kunc: titulní strana, 4, 5, 7 
archív farnosti: 10, 11 

5. neděle postní 
Vzkříšení Lazara (Podle Jan 11,1-45) 
Když byl Pán Ježíš se svými učedníky zrovna na cestách, onemocněl Ježíšův 

přítel Lazar. Jeho sestry Marta a Marie pro Pána Ježíše poslaly a prosily ho, aby 
Lazara uzdravil. Pán Ježíš se vydal na cestu, ale než k nim došel, Lazar zemřel. 
Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, běžela mu naproti a pověděla mu, co se 
stalo. Ježíš se jí zeptal: „Věříš, že můžu Lazara vzkřísit?“ Marta mu odpověděla: 
„Ano, Pane, věřím, že ty můžeš všechno.“ Pán Ježíš šel tedy k Lazarovu hrobu. 
Před vchodem byl veliký kámen. Pán Ježíš řekl lidem okolo: „Odstraňte ten ká-
men.“ Pak zavolal silným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Po těch slovech Lazar vyšel 
z hrobu a byl zase živý. 

Pán Ježíš vykonal spoustu zázraků. Že bys chtěl(a) taky vidět nějaký zá-
zrak? Stačí se podívat z okna na rozkvetlé květiny. No není to zázrak? Nama-
luj první kvetoucí květinu, kterou uvidíš. 

Květná neděle 
Slavný vjezd do Jeruzaléma (Podle Mt 21,1-11) 
Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, kte-

rá už byla blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl 
jim: „Ve vesnici najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učední-
ci šli a přivedli oslátko k Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Je-
ruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu 
své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a volali: „Sláva!“ 

Když Pán Ježíš vjížděl na oslátku do Jeruzaléma, vítali ho lidé máváním 
zelenými palmovými větvičkami. U nás palmy nerostou, a proto si tuto udá-
lost připomínáme s kočičkami. Namaluj větvičku kočiček. 

grafika: vecteezy.com 



 neděle 1. 3. 1. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za mír mezi lidmi (lektoři) 
 pátek 6. 3. 
 17.30 hodin Křížová cesta za rodiny (Fatimský apoštolát) 
 19.00 hodin Setkání biřmovanců 
 neděle 8. 3. 2. neděle postní 
 10.30 hodin Setkání s rodiči prvokomunikantů (třeťáků) 
 14.30 hodin Křížová cesta za děti (společenství Modlitby matek) 
 pondělí 9. 3. 
 19.00 hodin Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů 
  Téma: O modlitbě a smíření 
 pátek 13. 3. 
 17.30 hodin Křížová cesta za misie (Misijní klubko) 
 sobota 14. 3. POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  
 8.00 hodin Mše svatá 
 po mši svaté Dopolední přednáška v kostele 
 14.00 hodin Setkání biřmovanců 
 15.00 hodin Odpolední přednáška v kostele 
 po přednášce Křížová cesta za obnovu farnosti (pastorační rada) 
 středa 18. 3. Oslava slavnosti sv. Josefa 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 pátek 20. 3. 
 17.30 hodin Křížová cesta za ministranty (ministranti) 
 neděle 22. 3. 4. neděle postní 
 14.30 hodin Křížová cesta za prvokomunikanty (zástupci rodin - rodiče prvo-

komunikantů) 
 středa 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 pátek 27. 3.  
 17.30 hodin Křížová cesta za dobrou volbu životního povolání (biřmovanci) 
  pokračování programu na další straně 
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  pokračování programu z předchozí strany 
 sobota 28. 3.  
 8.30 hodin Děkanátní setkání mládeže 
  Koná se na Panském dvoře v Uherském Brodě, podrobnosti na 

plakátku. 
 9.00 hodin Příležitost ke svátosti smíření u cizích zpovědníků 
  Přijďte nejpozději do 10.30 hodin. Pokud budou všichni přítomní 

vyzpovídáni, kněží odejdou. 
 neděle 29. 3. 5. neděle postní 
  V noci ze soboty na neděli přechod na letní čas 
 14.30 hodin Křížová cesta za zpěváky a hudebníky (schola a sbor) 
 pondělí 30. 3.  
 18.00 hodin Mše svatá se společným udílením pomazání nemocných 
 středa 1. 4. ADORAČNÍ DEN 
 8.00 hodin Společné zahájení adoračního dne 
 18.00 hodin Mše svatá 
  Po mši svaté bude adorace pokračovat 
 20.00 hodin Společné zakončení adoračního dne a svátostné požehnání 
  Adorační službu si mohou zapsat po půl hodinách 
  společenství a skupiny působící ve farnosti 
 pátek 3. 4.  
  Pravidelná návštěva nemocných (návštěva nahlášených nemoc-

ných bude upřesněna v ohláškách) 
 17.30 hodin Křížová cesta za rodiče (děti) 
 19.00 hodin Setkání s Božím slovem 
  zváni jsou všichni, zvláště naši lektoři 
 neděle 5. 4. Květná neděle 
 14.30 hodin Křížová cesta za nevěřící a hledající (modlitební společenství) 
 pondělí 6. 4. 
 19.00 hodin Přípravné setkání prvokomunikantů (třeťáků) a jejich rodičů 
  Téma: Poslední večeře 
 čtvrtek 9. 4. Zelený čtvrtek 
 18.00 hodin Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení 



Jákob—doba postní a velikonoční 2020 19 
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Program 
 pátek 10. 4. Velký pátek 
 17.30 hodin Křížová cesta za mládež (mládež) 
 18.00 hodin Památka umučení Páně 
 sobota 11. 4. Bílá sobota 
  Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu. 
 neděle 12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 5.00 hodin Mše svatá - obřady velikonoční vigilie, při níž pokřtění slav-

nostně obnoví své křestní sliby 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Velikonoční svátostné požehnání 
  Doba velikonoční končí svatodušní nedělí - 31. května 2020. 
 neděle 7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá se slavností prvního svatého přijímání 
 čtvrtek 11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 
 17.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 neděle 28. 6. 13. neděle v mezidobí 
  19. FARNÍ DEN 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Program na farní zahradě 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 
  Do 3. neděle postní (15. března 2020), prosím, nahlaste v zá-

kristii nemocné k předvelikonoční návštěvě. Termín návštěvy 
bude ještě upřesněn. 



Postní duchovní obnova 
v sobotu 14. března 2020 
vede P. Petr Pavel Severin O.Praem 
Program: 
 8.00 hodin mše svatá 
 po mši svaté dopolední přednáška v kostele 
 14.00 hodin setkání biřmovanců 
 15.00 hodin odpolední přednáška v kostele 
 po přednášce křížová cesta (vede pastorační rada) 
 
 
Adorační den 
ve středu 1. dubna 2020 
 8.00 hodin společné zahájení 
 18.00 hodin mše svatá 
po mši svaté bude adorace pokračovat 
 20.00 hodin společné zakončení 
  a svátostné požehnání 
Adorační službu si mohou zapsat po půl hodinách 
společenství a skupiny působící ve farnosti. 
 
 
 
 

SETKÁNÍ S BOŽÍM SLOVEM 
u příležitosti Roku Božího slova 

v pátek 3. dubna 2020 v 19.00 hodin 
zváni jsou všichni, zvláště naši lektoři 


