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ROZMLUVY S OTCEM  

Milé sestry, milí bratři, 

vždycky jsem si přál prožít jedny Veli-
konoce tak, abych se mohl věnovat 
modlitbě a nemusel se tolik připravovat 
na bohoslužby a obřady, které se 
v době velikonoční konají. A právě vlo-
ni nám byl dán, jak pro osobní modlit-
bu, tak pro ztišení se, větší prostor. 
Obřady v prázdném kostele, bez účasti 
lidí, byly velkou výzvou, abychom je 
takto prožili. Ony poslední Velikonoce 
(a vypadá to, že stejně tak i ty nastáva-
jící), pro nás byly zvláštní, protože se 
nemohly konat tak, jak jsme zvyklí. 
A i přesto jsme slavili stejné tajemství. 
Vždyť před námi (byl) je kříž, na kterém 
Pán Ježíš zemřel a prázdný hrob, ze 
kterého vstal z mrtvých a naše cesta 
(byla) je náročná jako cesta křížová 

Končí doba postní. Čím je nadchá-
zející velikonoční období důležité? 

Přirovnal bych to ke sportovci, který se 
chystá na závody. Aby mu jeho účast 
na soutěži vynesla významné místo, 
musí opravdu hodně cvičit, zapřít sám 

sebe. A každý z nás si uvědomuje, 
že postní doba je časem sebezáporu 
a překonávání se (a nejen k tomu si 
něco odepřít). Půst nemá smysl sám 
v sobě, pokud jeho cílem není oslava 
Krista vzkříšeného. 

Není Velikonoc bez kříže, bez kříže není  

Ježíšova utrpení, smrti, ani vzkříšení 

a ta vede nejen ke smrti a pádu, 
ale i k vítězství a podílu na Ježíšově 

vzkříšení. 

          Váš P. Hubert Wójcik 
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Během celých čtyřiceti dnů nás 
provází křížová cesta. Jaký je její 
smysl? 
Mnozí návštěvníci křížové cesty ve 
Svaté zemi jsou velmi překvapeni, že 
cestou prochází mezi různými stánky 
a rušnými ulicemi plnými návštěvníků. 
Věřící člověk se ale zastavuje na mís-
tech spojených s křížovou cestou 
a uvědomuje si, že vede skrz všední 
povinnosti, starosti, ale také radosti, 
a to až na samotnou Kalvárii, kde Ježíš 
zemřel. I my si uvědomujeme, že naše 
„křížová cesta“ se naplňuje během na-
šeho života a vrcholí naší smrtí. Cílem 
každé křížové cesty je bazilika Božího 
hrobu, místo, kde byl Ježíš ukřižován, 
zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. 
Tato cesta však nemá cíl sama v sobě, 
tedy v tom, že Ježíš dokázal nést kříž 
až do konce. Jeho cílem bylo přede-
vším naplnit vůli nebeského Otce. 
A nebylo to snadné, vždyť víme, že 
v Getsemanské zahradě říkal: „Pokud 
je možné, tak odejmi ode mě tento ka-

lich, ale ne má, ale tvá vůle se staň.“  

Jsme zvyklí, že v kostele je čtrnáct ob-
razů, reliéfů, které představují čtrnáct 
zastavení. V některých kostelech mů-
žeme vidět obrazů dokonce patnáct. 
(Pozn. redakce: patnácté zastavení 
představuje Krista vzkříšeného.) Každé 
zastavení křížové cesty bychom mohli 
převést na náš život, zvláště v této do-
bě. Kolik lidí pociťuje, že nemoc je ja-
kýmsi odsouzením. Kolik lidí statečně 

bere svůj kříž nemoci, starosti o rodinu, 
o nemocné. Kolik na té křížové cestě 
nacházíme lidí, kteří jako Veronika po-
dávají Ježíšovi pomocnou ruku. A tak 
bychom mohli každé zastavení křížové 
cesty, a to je našim úkolem, uplatnit 
v této době, právě na naší cestě. 
 

Co symbolizuje kříž? Proč si ho 
připomínáme zejména o Velikono-
cích? 
Letos bychom si chtěli (prostřednictvím 
časopisu Jákob) připomenout kříže, 
které postavili předkové v naší obci 
a jejím okolí. Každý tento kříž má svoji 
historii a navazuje na kříž Ježíše Kris-
ta, ale je také konkrétním znamením 
víry lidí, kteří jej postavili. A proč si kříž 
připomínáme zejména o Velikonocích? 
Protože není Velikonoc bez kříže. 
Na kříži se naplňuje Ježíšovo utrpení, 
smrt a vzkříšení. 

 

Nastávají Velikonoce. Liší se 
v něčem ty polské od českých? 
Co se týče obřadů, pobožností, liturgie, 
ta je všude stejná. Jsou však některé 
tradice a zvyky, které se liší. Například 
zde chodí chlapci ve Svatém týdnu 
hrkat, u nás jsme na Zelený čtvrtek po 
obřadech chodili na tzv. „Vyhánění Ji-
dáše“. 

 

Co byste rád farníkům popřál? 
Popřál bych vám krásné Velikonoce. 
Opravdové Velikonoce ale nemůžeme 
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prožít, aniž bychom podstoupili „zápas“ 
postní doby. Na začátku nám liturgie 
připomíná: modlitba, almužna, půst. 
Každý z nás si musí uvědomit, jakým 
způsobem se na Velikonoce připravuje. 
Pokud chceme jen zachovávat zvyky, 
tradici, těšit se na společnou oslavu 
v rodině... i to se může podařit, ale je 
otázkou, na kolik jsou to Velikonoce, 

na které se připravujeme, a na kolik to 
jsou ty Velikonoce, na kterých budeme 
mít jednou podíl nejen tady, ale i na 
věčnosti. Přeji všem, zvláště v tomto 
čase, aby i doba postní, která vrcholí 
ve Svatém týdnu a o Velikonocích, 
byla časem hlubšího zamyšlení, mod-

litby a naplnění našich tužeb. 

Za rozhovor děkuje redakce 

NECHŤ KRISTOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ VAŠI TMU VE SVĚTLO PROMĚNÍ 

Milostivé a požehnané Velikonoce, naději z Kristova vítězství, vděčnost 
a lásku vůči Spasiteli, ale také hojnost zdraví a sil přeje  

P. Hubert Wójcik a redakce 
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Od  křížku ke křížku 

Nápisy na kříži: na ocelovém štítku - Do-
konáno jest. Ještě na začátku 20. století 
byl na levé straně podstavce také čitelný 
text, na průčelí podstavce pak byla vyte-
sána podoba Matky Bolestné s mečem 
v srdci. Původní není také samotný vrch 

kříže, který urazila padající větev. Ulomený vrch z původního kříže byl zazděn 
do hřbitovní zdi (která se právě stavěla) a nahrazen křížem kovovým. Poslední 
rekonstrukce proběhla v roce 2006. 

Kříž naproti pálenice 

Kříž je nejčastější drobnou památkou v krajině. Dřevěné kříže, které patří svými 
rozměry k největším, ve většině případů nelze v jejich původní podobě zachovat. 
Jinak tomu však je u křížů kamenných, jejichž nejstarší varianty zůstaly mnohdy 
zachovány až dodnes. Nejčastějším křížem v české krajině jsou však kříže litino-
vé, stavěné právě na místech křížů dřevěných.  

Na katastru obce Vlčnov se nachází celkem 21 křížů. Ten nejstarší má již  
více jak 250 let a nejmladší letos „oslaví“ své 16. narozeniny.  

Prostřednictvím několika dalších čísel farního časopisu  
bychom se s Vámi rádi za vlčnovskými kříži vydali. 

Kříž naproti pálenice 
Umístění: naproti pálenice, na levé stra-
ně při odbočení ke koupališti 
Popis: kamenný s ocelovým křížem 
Rok postavení: 1751 
Kdo jej nechal postavit: Tomáš Králí-
ček 
 
Jedná se o nejstarší kříž ve Vlčnově. 
Záznam o něm je uveden již ve staré 
vojenské mapě z roku 1764. I přes různé 
úpravy nese stále určité barokní prvky. 



Kříž na pokraji Hluku 
Umístění: po pravé straně po vjezdu do Hluku od Vlčnova 
Popis: zčásti kamenný a zčásti betonový (novodobý) 
Rok postavení: na původním podstavci zezadu je uvedeno 1780  
Kdo jej nechal postavit:    

 

Malý kříž u kostela 
Umístění: mezi kostelem a farní budovou 
Popis: kamenný s vytesaným kalichem 
Rok postavení: 1821 
Kdo jej nechal postavit: 
 
Jedná se o náhrobní kříž kněze Josefa Machálka, rodáka ze Strážnice, který zde 
působil v letech 1806 – 1821, kdy zemřel. Jde o poslední dochovaný kříž ze staré-
ho hřbitova, který býval u samotného kostela (jeden ze čtyř náhrobních křížů 
z kněžských hrobů, které byly přímo naproti původnímu vchodu). 
 
Nápisy na kříži: vytesán nyní již nečitelný nápis „Dne stého… 

Kříž stojí na původním vlčnovském ka-
tastru, který sem dříve zasahoval. Je 
zčásti kamenný a zčásti z novější doby, 
betonový.  
 
Nápisy na kříži: Pojďte ke mně všichni, 
kteří pracujete a obtíženi jste, já vás ob-
čerstvím! 
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Text: Knotek Josef 



Velikonoce jsou hlavním křesťan-

ským svátkem. Během Svatého týd-

ne a zvlášť ve dnech velikonočního 

třídení si připomínáme události na-

šeho vykoupení. Obdobím před Veli-

konocemi je doba postní. Ta začíná 

Popeleční středou a končí před večerní 

mší na Zelený čtvrtek. 

KVĚTNÁ NEDĚLE  

Svatý týden začíná Květnou nedělí, kdy 

se na připomínku Ježíšova vjezdu 

do Jeruzaléma žehnají během mše 

ratolesti.  

ZELENÝ ČTVRTEK 

Večerní liturgií Zeleného čtvrtku, kterou 

začíná velikonoční triduum, si připomí-

náme Ježíšovu poslední večeři, zradu 

Jidáše a Ježíšovu modlitbu 

v Getsemanské zahradě. Svatostánek 

je před slavením mše prázdný a při 

zpěvu Sláva se rozezní zvony, které 

posléze utichají. Zmlknutí zvonů a hu-

debních nástrojů připomíná Kristovo 

ponížení. Díky tomuto „postu uší“ se 

o to víc podtrhne slavnostnost oslavy 

Kristova vzkříšení. Na konci bohosluž-

by se eucharistie slavnostně přenáší 

na místo, kde bude uložena až do ob-

řadů velikonoční vigilie. Tento průvod 

se vnímá jako Ježíšův odchod do Get-

semanské zahrady a je vhodné zde 

setrvat chvíli k bdění a adoraci.  

VELKÝ PÁTEK 

Další den, na Velký pátek, uvažujeme 

o Ježíšově odsouzení a umučení 

na kříži. Jedná se o den pokání, které 

vyjadřujeme také přísným postem. Bě-

hem dne se nikde neslaví eucharistická 

oběť, ve středu naší pozornosti je Kris-

tův kříž (k jehož uctívání během mše 

dochází).  Po celý den zůstává sva-

tostánek prázdný a v kropenkách není 

voda.  

BÍLÁ SOBOTA 

Na Bílou sobotu, kdy uvažujeme o Je-

žíšově utrpení, smrti a o jeho sestoupe-

ní mezi mrtvé, je v kostele připraven 

k modlitbě Kristův hrob. Před zaháje-

ním velikonoční vigilie je přenesena 

eucharistie zpět do svatostánku a oltář 

je pokryt plátny. Bohoslužba velikonoč-

ní vigilie (bdění) je pak oslavou Kristo-

va vzkříšení, které se událo během 

noci ze soboty na neděli. Začátek litur-

gie je slavností velikonoční svíce a pro-

bíhá venku u zapáleného ohně, který 

symbolizuje jas noci, kdy Kristus vstal 

z mrtvých. Během bohoslužby se může 
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Svatý týden 



číst až devět biblických čtení a po kaž-

dém z nich následuje zpěv některého 

z žalmů. Při zpěvu Gloria se pak opět 

rozezní zvony. Během obřadů se také 

žehná křestní voda a může proběhnout 

křest katechumenů. To, že vrcholí na-

še úsilí o vnitřní obnovu, pak symboli-

zuje obnova křestních slibů. 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Při nedělní mši v den slavnosti je 

v některých místech zvykem žehnat 

pokrmy. Žehnání pokrmů nám má při-

pomínat, že společenství s Kristem 

u eucharistického stolu má pokračovat 

také u nás doma. 

Velikonoční doba trvá 50 dní. Po celou 

tuto dobu zůstává paškál v kostele 

a rozsvěcuje se při každé mši. Prvních 

8 dní od Zmrtvýchvstání Páně do ne-

děle Božího milosrdenství se nazývá 

velikonoční oktáv. (Od Velkého pátku 

se bude po 9 dní modlit Novéna k Bo-

žímu milosrdenství). 

Zdroj: Průvodce Svatým týdnem a veli-

konočním třídením 

Výzvy, prosby, poděkování  

Děkujeme za Vaši štědrou podporu při sbírkách na potřeby farnosti, ale také 

za Vaše osobní dary a modlitby. Na další období je naplánována 

oprava fary - výměna střešní krytiny 

Vzhledem k havarijnímu stavu střešní krytiny farní budovy jsme nuceni k její cel-

kové výměně. Dílčí opravy, které byly doposud prováděny, bohužel již nadále ne-

řeší aktuální situaci, a proto jsme se rozhodli krytinu celkově vyměnit. Spoléháme 

na to, že dotace z obce a kraje, by mohla částečně pokrýt náklady, které přesáh-

nou částku 800 000 Kč. Položkou, na níž můžeme při opravě ušetřit, je demontáž 

stávající krytiny a střešních latí.  

Prosíme proto všechny ochotné brigádníky (mladší muže na demontáž krytiny 
a ostatní brigádníky o pomoc s následným odstraněním demontovaných prvků), 
aby se zapsali v zákristii či kontaktovali p. Miroslava Jakoubka, tel.: 608 726 461. 

Předpokládaný termín opravy je mezi 12. a 24. dubnem (datum bude upřesněno). 

Děkujeme také všem ženám, které se připojí a na daný termín připraví pro brigád-

níky malé občerstvení. 
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„Patris corde“ 

apoštolský list věnovaný sv. Josefu 

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec 
tvořivě odvážný, setrvávající ve stínu – těmito přívlast-
ky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštol-
ském listu „Patris corde - Otcovským srdcem,“ zveřej-
něným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení 
svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Papež 
František počínaje tímto dnem vyhlásil zvláštní rok 

věnovaný Ježíšovu pěstounovi. 

Sv. Josef jako vzor skryté činorodosti 

 

Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme za-
koušet, že naše životy jsou spřádány a neseny obyčej-

nými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin 
a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show… Kolik jen lidí denně 
prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou 
odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, 
„diskrétní a skrytý člověk,“ v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a prů-

vodce těžkými časy.“ 

Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou 
v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“ Svatý Josef vyjádřil 
své otcovství konkrétně, když „učinil ze svého života službu, obětoval ho mysteriu 
vtělení [...], cele odevzdal sebe, svůj život a svoji práci, přetvořil svoje lidské povo-
lání k rodinné lásce v nadlidskou oběť sebe, svého srdce a všech schopností, 

v lásku danou do služeb Mesiáše.“  

Právě kvůli této jeho „roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, jehož křesťanský lid 
vždy velmi miloval.“ V něm „Ježíš vnímal Boží něhu,“ která nám dovoluje přijímat 
naši slabost, skrze niž se uskutečňuje většina Božích plánů. “Pravda, která je od 
Boha, nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští nám.“ Josef je 
otcem také v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu zachraňuje Marii 

a Ježíše a učí „činit vůli Otce,“ ve spolupráci na „velkém tajemství vykoupení.“ 

Pokračování v příštím čísle; Zpracovala am 
Celý dokument naleznete na vaticannews.va  
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 Autoři fotografií: 
Pavel Vávra: titulní a závěrečná strana 
Viktor Čičel: 2 
Člověk a víra: Betty Horníková: 4 

Odpočinutí věčné dej jim, Pane 

Při vyřizování pohřbu prožívá člověk těžké období, je rozrušený a je vděčný za co 

nejpřesnější informace. V čase, kdy ho opustila blízká osoba, je rád, že mu někdo 

poradí (nasměruje ho) za kým jít a co přesně zařídit. Při setkávání s pozůstalými 

jsem proto pocítil, že je potřeba se o tyto informace v několika základních bodech 

podělit. Budu rád, když se i vy o ně dále podělíte a poradíte ve chvíli, kdy je bu-

dou vaši blízcí, sousedé či známí potřebovat.  

Své kroky při zařizování pohřbu doporučuji v prvé řadě směřovat na faru, kde se 

dohodne den a hodina pohřbu. Poté se obraťte na pohřební službu a další osoby, 

jež se na pohřbu podílí – kontakty na ně naleznete v tabulce níže. 

 

Organizační pokyny pro zajištění pohřbu 
Ř ímskokato l i cká  fa rno s t  V l čnov   

Tel. 572 675 220; 736 490 500  
 

Den a hodinu pohřbu je nutno domluvit s knězem, duchovním správcem farnosti. 
Pohřeb oznamte také na Obecním úřadě Vlčnov. 

Bude-li pohřeb do země, práci hrobníka zajišťuje pohřební služba. 
 

Zvonění umíráčkem:  František Šobáň (732 803 298) 

 Miroslav Jakoubek (608 726 461) 
 

Zajistit varhaníka: Tereza Pešlová, Vlčnov (604 599 015)  
 Bohdana Šobáňová, Vlčnov (603 567 329)  
 

Objednat hudbu: u p. kapelníka Jana Podškubky (605 299 376) 
 

Na faru doručte 3 výtisky parte a stručný životopis. 

 
Dominik Jakoubek: 5,6 
P. Ladislav Kunc: 9 



 sobota 27.3 Sobota po páté neděli postní 
 9.00 - 11.00 hodin Příležitost ke svátosti smíření a ke sv. přijímání 

 neděle 28.3. Květná neděle 
  ADORAČNÍ DEN 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 po mši svaté  Společné zahájení adoračního dne 
 15.00 - 17.00 hodin Příležitost ke svátosti smíření 
 17.00 hodin Společné zakončení adoračního dne a příležitost ke sv. přijímání 
  Adorační službu si můžete zapsat po půl hodinách 

 čtvrtek 1. 4. Zelený čtvrtek 
 18.00 hodin Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení 
  Pro prvokomunikanty (třeťáky) a jejich rodiče v rámci přípravy na 

sv. přijímání,  téma promluvy: Poslední večeře 

 pátek 2. 4. Velký pátek 
  Den přísného postu 
 15.00 hodin Křížová cesta za mládež (mládež) 
 15.30 hodin Památka umučení Páně 

 sobota 3. 4. Bílá sobota 
  Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu 
 8.00 - 17.00 hodin  Adorace u Kristova hrobu 
 20.00 hodin Mše svatá - obřady velikonoční vigilie 

 neděle 4. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 7.30 hodin Mše svatá (žehnání velikonočních pokrmů) 
 9.00 hodin Mše svatá (žehnání velikonočních pokrmů) 
 10.30 hodin Mše svatá (žehnání velikonočních pokrmů) 
 14.30 hodin Velikonoční svátostné požehnání 

Všechny mše budou přenášeny také online. Program obsahuje jen výčet těch nejdůležitěj-
ších bohoslužeb a akcí. Změna programu možná, dle aktuálních nařízení vlády. 

Jákob—doba postní a velikonoční 2021 11 

Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Martina Ingro-
vá a Bronislava Jakoubková pod vedením P. Huberta Wójcika. 

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 



Modlitba ke svatému Josefovi 

Josefe, snoubenče panenské Bohorodičky,  

uč nás neustále celé Boží pravdě a celé lidské důstojnosti obsažené 

v povolání k manželství a k rodičovství.  

Svatý Josefe, vypros nám u Boha, ať dokážeme vytrvale spolupracovat 
s milostí velké svátosti, ve které si muž a žena slibují manželskou lásku, 

věrnost a úctu až do smrti. 

Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce k těm, které nám Bůh zvláště 

svěřuje: k manželovi, k manželce a k těm, kterým manželé-rodiče spo-

lečně předávají život.  

Uč nás zodpovědnosti za všechny formy života od okamžiku početí až 

do poslední chvíle života na této zemi. Uč nás řešit složité problémy spo-

jené s prací v životě generací, počínaje mládeží – i v životě celých spo-

lečností.  
(Jan Pavel II.) 


