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ROZMLUVY S OTCEM
Milé sestry, milí bratři,
jak jsme již zmiňovali v předešlém
čísle, tento církevní rok je rokem rodiny. A zatímco jsme minule hledali cesty, jak vést k víře ty nejmenší, nyní
bych rád vzpomenul generaci starší,
kterou vnímám jako silného nositele
víry.
Při nedávné slavnosti biřmování jsem
četl počty těch, kteří tuto svátost
v minulosti přijali. Část z nich žije vedena Duchem svatým a je nám i dnes
příkladem opravdové víry, zůstávají
věrní. Druhá část je ta, která je součástí naší farnosti, ale je nepraktikující,
nejde do kostela, nepřistupuje ke svátostem.

STARŠÍ GENERACE
je NOSITELEM VÍRY
Kolik z těchto biřmovaných (z nás)
přijde alespoň o svátcích? Kolik z nich
(z nás) nepřijde vůbec? Kolik z nich
(z nás) dnes přistupuje ke svátostem?
Ve srovnání s čísly z minulosti nás
dnes mohou počty těch, kteří se zúčastňují nedělních bohoslužeb, poněkud překvapit. Ještě nedávno se neděl-

ních bohoslužeb účastnilo na 500 farníků. Dnes se tato čísla pohybují kolem
170 - 220. Výuku náboženství navštěvuje z 229 žáků 73. Kolik z těchto dětí
a kolik mladých se však účastní také
mší svatých? Toto všechno by nás mělo vyprovokovat k zamyšlení o příčinách obecného stavu naší farnosti
a církve.
Není však dobré opírat se pouze
o čísla. Mezi ukazatele naší víry patří
také jiné, povzbuzující, příklady. Jsou
jimi zejména starší farníci, kteří
bez ohledu na dobu volili cestu živé
víry. Zůstali věrní a hledali způsob,

Jákob—velikonoční vydání 2022

jak i ve složité (covidové) době přijímat
svátosti a účastnit se bohoslužeb. Jsou
to často právě oni, kteří si uvědomují
závažnost svého vztahu k Bohu a dočasnost svého života zde na zemi. Jejich víra žije bez ohledu na to, kolik nás
je v kostele či jaká je doba. Oni vědí,
o co ve svém životě usilují a kam směřují. „Vzpomínám na dobu, kdy jsme se
při cestě do kostela míjeli a bývaly i tři
mše svaté. Na nedělní bohoslužbu nás
nyní z ulice chodí jen pár, ale i když
budu chodit sama, já vím, kam a proč
jdu. Mně už moc času nezbývá a jsem
ráda, že se mohu bohoslužby přímo
zúčastnit a ne ji jen pozorovat u obrazovky.“
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liv dříve navštěvovali různá společenství, poutě… nyní jakoby svou víru prožívali bez autentičnosti. Zůstávají
u svých obrazovek, zájem se vytratil.
Jiní však pocítili hlad - po modlitbě,
svátostech, po nových společenstvích.
Jejich víra zůstala živá.
Doba postní a Velikonoce jsou příležitostí odpovědět si na otázku: Jaký je
můj postoj víry? Kříž, který máme doma, je často odkazem rodičů, prarodičů, památka na ně. Kříže, které máme
v obci, však nejsou jen památkou
na lidi, kteří měli důvod je postavit.
Jsou znamením oběti, kterou za nás
položil Kristus.

Právě oni si uvědomují závažnost svého vztahu
k Bohu a dočasnost svého života zde na zemi
Generace těchto nositelů však postupně odchází a místa po ní mohou
zůstat prázdná nebo je můžeme zaplnit. Není to ale o tom, vyplnit prázdné
místo v kostele, ale o MÉ potřebě jít
ve víře dál. A to v každé době, bez ohledu na to, co se děje. Nakolik JÁ potřebuji Boha? Nakolik usiluji o postoj
pravé víry? Je má víra pevná (cítím
tu potřebu), nebo křehká (jen zvyk,
společenská záležitost)?
Za poslední rok, dva někteří farníci
nepocítili potřebu jít do kostela. A ačko-

Přeji sobě i Vám prožít tuto dobu
postní a pocítit radost ze vzkříšení Krista, na kterém budeme mít podíl
a na kterém mají podíl věřící, kteří nás
na této cestě předešli – věřili, doufali
a čerpali od něj sílu.
Váš P. Hubert Wójcik
Obdivuhodná je moc kříže!
Tvůj kříž je zdrojem všeho požehnání,
je příčinou všech milostí.
Skrze něj se věřícím dostává v slabosti síla,
v potupě sláva, ve smrti život.
(svatý Lev Veliký)
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Od křížku ke křížku
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 litinové, 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 17. narozeniny.
Prostřednictvím několika dalších čísel farního časopisu
bychom se s Vámi rádi za vlčnovskými kříži vydali.
Kříž u hřbitova
Umístění: na levé straně před hlavním
vchodem na hřbitov, ulice Joži Úprky
Popis: kamenný s ocelovým křížem, na
kříži Kristus, ve spodní části kříže Panna
Maria a dva andělé. Na hlavním kamenném základu jsou vprostřed Panna Maria, vlevo svatý Jan, vpravo svatý Šimon.
Rok postavení: 1910
Kdo jej nechal postavit: Šimon a Marie
Pavelčíkovi z čísla 132
Doložené informace: původně stál
na pravé straně silnice ve směru
na Hluk, u domu Jana Mošťka, ulice Hlucká, číslo 894. Přestěhován byl ve čtvrtek 27. 3. 2003 při rekonstrukci silnice
Uherský Brod – Hluk. Stál v místě nového chodníku ke sportovnímu areálu.
Nápisy na kříži: přední strana: MATIČKO BOLESTNÁ ORODUJ ZA NÁS ; Nákladem Šimona A Marie PAVELČÍKOVÝCH L.P.1910. Levá strana: SV. JAN. Pravá strana: SV. ŠIMON
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Kříž u Západní farmy
Umístění: za pálenicí, na levé straně ve směru na Hluk
Popis: kamenný s ozdobným reliéfem
Rok postavení: 1918
Kdo jej nechal postavit: Marie Pavelčíková
Doložené informace: Paní Pavelčíková nechala kříž postavit u svého pozemku jako památku na manžela, který padl v první světové válce. Fotografii Josefa Pavelčíka lze
najít na památníku padlých z první
světové války na hřbitově. Údajně
bydleli na „pořádí“ - dnes ul. Pleslova a byli bezdětní. Vdova paní Pavelčíková se posléze provdala
za Jana Mikulce z domu číslo 65
a měli spolu 5 dětí (Annu, Marii,
Jana, Josefa a Antonína). Kříž byl
v roce 2003 poškozen automobilem – zůstal jen podstavec a několik uražených částí. V roce 2004 byl
obnoven do původního stavu obnovením fragmentů nalezených
na místě nárazu nebo vyrobením
nových částí dle fotodokumentace místního kronikáře. Osazení bylo provedeno
jeřábem a jednotlivé kusy jsou spojeny čepy z nerezi nebo mědi. Zlacení Krista
a vybarvení písma se provedlo z estetických důvodů. Rekonstrukci provedl kameník Petr Blaha. Nově byl kříž vysvěcen v neděli 8. 10. 2006 v 11 hodin P. Ladislavem Kuncem.
Nápisy na kříži: Postaven ke cti a chvále Boží léta páně 1918 z vděčnosti k drahému a nezapomenutelnému v boji padlému vojínu. Pojďte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste Mat.11.28 ; (Ze zadní strany: R. Neuman Kroměříž)

6

Jákob—velikonoční vydání 2022

Kříž u horní brány kostela
Umístění: u hlavní silnice mezi farní
budovou a horní branou kostela, ulice
Masarykova
Popis: kamenný
Rok postavení: 1919
Doložené informace: celková oprava
včetně bočních schodů proběhla v druhém čtvrtletí roku 2010
Nápisy na kříži: HLE KŘÍŽ NA KTERÉM UMŘEL SPASITEL SVĚTA
Kříž na drahách
Umístění: na levé straně za obcí, směrem na Dolní Němčí
Popis: kamenný s ocelovým křížem
Rok postavení: nynější z roku 1937
Kdo jej nechal postavit: v polích
nad Vlčnovem zvaných Drahy stával
dřevěný kříž již od dob panování císařovny Marie Terezie, který nechal postavit v roce 1765 vlčnovský ovčák Jan Zlatník. Kříž byl postupně obnovován
a poslední jeho úprava je z roku 1937.
Doložené informace: v roce 1905 je
v obecním záznamu: „...poněvadž kříž
na Drahách je zchátralý postaví se nový“
Nápisy na kříži: přední strana: DOKONÁNO JEST; zadní strana: NÁKLADEM
OBCE 1937

Text: Josef Knotek, redakčně kráceno
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Velikonoční „aktivitky“
Klepání před Velikonocemi
Na Zelený čtvrtek "odletí zvony do Říma", ne doslovně, ale při večerní mši svaté se zvony po Sláva
na výsostech Bohu odmlčí a přestanou na 3 dny
zvonit a znovu zazní jejich hlas při Gloria na Velikonoční vigílii. Souvisí to s liturgií Svatého třídení, které je dobou ztišení. Místo zvonů nastupuje klepání,
hrkání na hrkače nebo použití různých řehtaček vydávajících co nejhlasitější zvuky.
Malý i velcí kluci se sejdou na Velký pátek, obejdou
vesnici a místo zvonů oznamují nejen večerní klekání. Tak obchází vesnici na Velký pátek a Bílou sobotu a to ráno, v poledne a večer, na Velký pátek
ještě ve 3 hodiny na památku ukřižování Pána Ježíše. Pro chlapce to je zážitek, takže ani brzké vstávání pro ně není problém. Za své klepání dostávají odměnu — peníze, vajíčka, slaninu, cibuli, pečivo či nějaké sladkosti, a potom mají na faře připravené pohoštění.
Poslední roky darují z hrkání vždy nějakou finanční částku na křesťany ve Svaté
zemi.
Někdy to je služba velmi náročná, hlavně, když jsou nízké teploty a padá sníh.
Jindy se stává, že si stačí vzít tričko a krátké kalhoty. Ale vždycky se kluci při pochůzce vesnicí zastaví u křížů, které míjejí a krátce se u nich pomodlí. Je to stará
a krásná tradice, která přechází z generace na generaci a je pěkné, že do skupinky klepáčů jsou zapojeni kluci od předškoláků až po skoro dospělé.

Sederová večeře
I letos se v naší farnosti uskuteční tzv. Sederová večeře.
Ta je připomínkou židovské večeře na oslavu slavného
vyjití Izraele z egyptského otroctví. Právě při této večeři
Ježíš Kristus ustanovil Nejsvětější svátost. Večeře se
bude konat na Zelený čtvrtek, 14. dubna, po mši svaté
před kostelem. Kromě pojídání symbolických pokrmů se
budou předčítat texty z pesachové Hagady.

Klepání (sraz)
15. dubna v 6:00
ve 12:00 a v 15:00
16. dubna v 6:00
před kostelem
Sederová večeře
14. dubna po mši svaté
u kostela

mami
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Velikonoční duchovní reflexe
V postní době bychom měli naslouchat hlouběji Božímu slovu a věnovat se
modlitbě. Tak se pro nás postní doba stává přípravou na slavení velikonočního tajemství. Jak jsme prožili/prožíváme letošní období postu? Zodpovědět tuto otázku by nám mohla pomoci i tato velikonoční duchovní reflexe.
Věnujme jí chvíli svého času a poprosme Pána, aby nám pomohl ukázat,
co touží v našem životě proměňovat.

Jak jsem prožil/a toto postní období? Jak v mém každodenním
životě působil Bůh?

Trávil/a jsem s Bohem svůj čas? Jak? Můžu svůj vztah s Bohem
ještě nějak obohatit?

Změnilo se něco v mém duchovním životě? Chci v něčem z toho vytrvat?
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Jak toužím prožít Velikonoce? Chci Bohu něco odevzdat?

Za co jsem toto období vděčný/á?

Zažil/a jsem nějaké povzbuzení, které nechci zapomenout?

Je něco, o co chci Boha poprosit?

„A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven
v synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“
Jan 14, 13-14
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Synoda 2021/2023
Průběh synodálního procesu v naší farnosti
Také v naší vlčnovské farnosti zareagovaly desítky věřících na výzvu Svatého
otce Františka, aby všichni pokřtění celé
katolické církve, vedeni Duchem svatým
skrze naslouchání všem lidem, vyjádřili
své názory a podněty, které by vedly
k rozvoji církve. Postupně jsme vytvořili
několik synodálních skupinek, které se
pravidelně scházely, zamýšlely nad předloženými tématy a následně společně
formulovaly vlastní zkušenosti, přání
a očekávání.
Nejvíce napříč jednotlivými skupinkami rezonovalo téma NA SPOLEČNÉ CESTĚ,
které před nás kladlo zejména tyto otázky:
 Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“?
 Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?
 Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?
 Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?
Podrobné závěry z jednotlivých diskuzních skupinek byly koncem února odeslány
na arcibiskupství do Olomouce, kde budou na úrovní diecéze kompletovány
a sumarizovány všechny obdržené formuláře.
Výrazné opakující se myšlenky na úrovni naší farnosti:
 je třeba svou víru žít a sdílet ve společenství, nestačí pouze navštěvovat formálně bohoslužby
 musíme být otevřeni všem lidem v obci
 máme zájem o nová společenství, přednášky a další společné aktivity
 mnozí se v kostele vůbec mezi sebou neznáme, chybí zájem o nově přicházející farníky (např. přistěhovalce)
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video přenosy bohoslužeb = vynikající pomocník v případě nutnosti
(nemoc apod.), ale zlý pán v případě
lenosti: někteří farníci se bohužel
„zapomněli“ doma u svých obrazovek
a mše svaté sledují z pohodlnosti pouze prostřednictvím on-line kanálu
 jsme velmi vděčni za našeho kněze, který se o nás maximálně stará
a má zájem o všechny lidi v obci


Chtěli bychom touto cestou ze srdce
poděkovat všem účastníkům synodálních skupinek za jejich zapojení, otevřenost a snahu využít možnosti zapojit se
do chodu nejen univerzální církve, ale také té místní na úrovni naší vlčnovské
farnosti.
Jan Vorba, farní koordinátor synodálního procesu

Bez bázně tedy vyznávejme, ba přímo hlásejme, že Kristus
byl ukřižován za nás. Mluvme o tom ne se strachem,
ale s radostí, ne se studem, ale s chloubou.
(Svatý Augustin)

Ať bolest Kříže promění
Zmrtvýchvstalý Pán na radost
z vítězství nad smrtí a hříchem.
Hluboké prožití tajemství
velikonočních svátků vám přeje
P. Hubert Wójcik a redakční rada.
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Májové pobožnosti
Májové pobožnosti vznikly někdy v 18. století. Původně to byla rodinná pobožnost, kterou postupně převzala různá společenství. Touto pobožností
uctíváme a oslavujeme naši matku Pannu Marii a také rozjímáme při modlitbě svatého růžence a litaniích.

Každá farnost si našla svůj způsob, jak májové pobožnosti připravit. Letošní májové předvečery chceme prožít v kruhu rodiny — naší, i té farní. Zveme proto všechny rodiny s dětmi, aby se připojily a společně četly májový příběh, který bude náplní pobožností. Vzadu na stolečku v kostele bude na konci dubna přichystán seznam termínů. Děti budou také vytvářet věnec plný květin, kterým potěší sebe
i Pannu Marii a to každé pondělí, středu a pátek vždy od 18 hodin.
mami a lg

MÁJOVÉ
vzpomínají
starší i mladší
pamětníci

Vzpomínám si na krásně nazdobenou sochu Panny Marie, která
zářila ve světle žároviček umístěných okolo celé postavy, a pod ní
velké květy bílých hortenzií

My jsme zase nosili do váz
na oltáři konvalinky, které
v té době začínaly kvést a ty
tam pak nádherně voněly

Každé odpoledne při cestě
ze školy jsme se domlouvali
v kolik vyrazíme na májovou, abychom si u oltáře
našli nejlepší místo

Těšila jsem
se a tajně
doufala, že
budu přednášet básničku

Mívala jsem
dlouhé copy a ty
mě maminka
vždycky před
májovou znovu
učesala a zapletla, ať se Panně
Marii líbíme

mami
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Výzvy, prosby, poděkování
Kaplička Panny Marie Lurdské ve Vlčnově
Milý bratři a sestry, věřím, že ti starší z vás si zajisté pamatují sousoší zobrazující
zjevení Panny Marie Lurdské svaté Bernadettě, které bylo v minulosti umístěno
ve výklenku našeho kostela. Obě tyto sochy byly pro svůj špatný stav odborně
zrestaurovány a rádi bychom pro jejich trvalé umístění našli důstojné místo. A právě takto vznikla myšlenka vystavět v areálu okolí kostela kapličku zasvěcenou
Panně Marii Lurdské.
Nová kaplička by byla víceúčelová, tedy by sloužila pro živý betlém, mohly by se
u ní konat májové či růžencové pobožnosti, či by zde končil průvod k Božímu tělu.
Výstavbu bychom chtěli provádět svépomocí prostřednictvím ochotných farníků
a dalších spoluobčanů, kteří chtějí přispět k poctě Panny Marie Lurdské, zvelebit
kostelní areál a zanechat pro budoucí generace krásné dílo. Předběžný rozpočet
výstavby činí 190.000 Kč. Za pomoc již nyní děkuji všem, kteří se do výstavby
zapojili či zapojí a provázejí ji svými modlitbami. Děkujeme také za finanční dary.

Návrh kapličky vytvořil Josef Kužela, autorizovaný technik pro pozemní stavby,
dokumentaci zpracovali Ing. Miroslav Moštěk a Petr Moštěk a vizualizaci připravil
Ing. arch. Josef Knotek. Projekt byl schválen radou obce, Odborem životního prostředí i Odborem stavebního úřadu města Uh. Brod.
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Představení prvokomunikantů


Barátová Hana



Buráň Vít



Kadlčík Tobiáš



Křapa Jakub



Lakosilová Tereza



Mikuška Ondřej



Mudráková Nina



Šobáň Matouš



Šupka Lukáš



Zemková Agáta

Modlitba za prvokomunikanty

Pane Ježíši,
už za krátký čas se s tebou naše děti
poprvé setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento okamžik připravily.
Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají každý hřích
a dělají co nejvíce dobrých skutků.
Žehnej také jejich rodičům a příbuzným,
aby jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé lásky.
Amen
Autoři fotografií:
Pavel Vávra: titulní strana, 11, 14
Viktor Čičel: 2
Dominik Jakoubek: 4 — 6
Člověk a víra: Martina Ingrová: 7
Magazín Signály: 10, 11

Ing. arch. Josef Knotek: 13
Kamila Vorborá: závěrečná strana
Tonička Struhaříková, František Křapa, Táňa
Truxová a Verunka Zemková: obrázky
na závěrečné straně
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Program
neděle 10.4.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
čtvrtek 14. 4.
18.00 hodin
pátek 15. 4.
15.00 hodin
15.30 hodin
sobota 16. 4.
8.00 - 17.00 hodin
20.00 hodin

neděle 17. 4.
7.30 hodin
9.30 hodin
14.30 hodin
pondělí 18. 4.
7.30 hodin
9.30 hodin
neděle 12. 6.
7.30 hodin
9.30 hodin

Květná neděle
Mše svatá
Mše svatá
Křížová cesta Za nevěřící a hledající (Modlitební společenství)
Zelený čtvrtek
Mše svatá na památku večeře Páně - začíná Velikonoční třídení
Po mši svaté Sederová večeře před kostelem
Velký pátek
Den přísného postu
Křížová cesta za mládež (Mládež)
Památka umučení Páně
Bílá sobota
Dnes církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu
Adorace u Kristova hrobu
Mše svatá - obřady velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá (žehnání velikonočních pokrmů)
Mše svatá (žehnání velikonočních pokrmů)
Velikonoční svátostné požehnání
Pondělí v Oktávu Velikonočním
Mše svatá
Mše svatá
Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše svatá
Mše svatá se slavností prvního svatého přijímání

čtvrtek 16. 6.
17.00 hodin

Slavnost Těla a Krve Páně
Mše svatá ze slavnosti
Všechny mše budou přenášeny také online.
Tento program obsahuje jen výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí.
Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov.
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Kamila Vorbová, Martina Ingrová a Bronislava Jakoubková pod vedením
P. Huberta Wójcika. Tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz

Webové stránky naší farnosti: www.vlcnov.farnost.cz
Své příspěvky a komentáře můžete posílat na adresu redakce:
jakob.redakce@seznam.cz

