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VÝZVY ÚKOLY INFORMACE 
Milí farníci, 
rád bych se v úvodu tohoto našeho 

farního časopisu zaměřil na rodiny, děti 
a předávání víry. Mohlo by se zdát, že 
to budou řádky jen pro naše rodiče, ale 
dočtete-li je až do konce, zjistíte, že se 
týkají nás všech. 

Výchova dětí je téma velmi široké, 
což potvrdí nejeden rodič, který se 
v daném oboru snaží zdokonalovat. 
Často v této oblasti připomínám, že 
předávání víry není záležitost ani výuky 
náboženství, ani kostela, ale domova. 
Výuka náboženství rozvíjí vědomosti, 
na bohoslužbách čerpáme inspiraci 
a nezbytné Boží milosti, ale víru jako 
takovou žijeme v okolnostech každo-
denního života. Jde o životní styl na-
šich domovů. Nicméně právě účast 
rodičů s dětmi na bohoslužbách je pilí-
řem veškerého dalšího úsilí a snažení. 
Proto chci vyjádřit radost a poděkování 
všem, kteří se zasloužili o zrušení 
předsudků, že děti do kostela nepatří, 
byť jen prozatím. Děti do kostela patří! 

Děti do kostela patří 
Jak kdosi trefně poznamenal: „Pokud 

v kostele nepláčou malé děti, měli by 
plakat dospělí.“ Je to pravda. Děti musí 
přijmout prostředí kostela za své. Musí 
v něm být „doma“. Vidíme, jak těžce 

tento deficit dopadá na nejednoho do-
spělého, který považuje kostel jen za 
„pracoviště pana faráře“, které tu a tam 
sice navštíví, ale jinak je mu cizí. Dále 
je třeba, aby děti dění v kostele chápa-
ly postupně, tedy aby jim všechna ges-
ta a slova byla postupně vysvětlována. 
Počínaje těmi, která zvládnou pochopit 
v nejútlejším věku, až po ta složitější. 
V neposlední řadě je důležité, aby byl 
člověk již od svého dětství vystaven 
Boží blízkosti, jeho moci a požehnání. 
Vždyť jsme obdařeni nesmrtelnou duší 
již od svého početí. 

Co když to nejde 
Nejeden rodič ale podotkne, že to 

s dětmi není vždy jednoduché, že 
v kostele prostě nevydrží. I to je pravda 
pravdoucí a je třeba s tím počítat. Je 
ideální přijít na mši svatou jako celá 
rodina s kočárkem atd. Ať jsou vděční ti 
rodiče, kterým se to takto daří. Tam, 
kde to nejde, máme stále ještě nabídku 
dvou nedělních mší svatých. Není to 
z důvodu tak velkého množství věří-
cích, ale je to služba právě pro rodiny. 
Aby se rodiče v tom nejkritičtějším věku 
dítěte, nebo tehdy, kdy je nemocné, 
mohli na bohoslužbách vystřídat. Není 
však dobré dlouho otálet se zapojením 
dětí do slavení neděle. Pak je ale vhod-
né zůstat někde poblíž dveří a postup-
ně učit děti, aby objevily prostor kostela 



a respektovaly ostatní účastníky boho-
služeb. To se někdy podaří jen pár mi-
nut. Ale i to je úspěch. Čas v kostele se 
může postupně prodlužovat. Není 
od věci, aby si vzaly s sebou nějakou 
hračku, ale jistě pochopíme, že plyšák 
bude vhodnější než takové štěrchátko 
či kovové autíčko. Dětem tak pomůže-
me udržet pozornost. Zavádět ale vylo-
ženě kouty na hraní není vhodné, děti 
to nijak nerozvíjí. Také není dobré ce-
lou situaci „vyřešit“ tím, že necháme 
děti pouze běhat kolem kostela. Snaž-
me se je po malých krůčcích učit přijí-
mat své místo v kostele. 

Bohoslužba pro děti 
Od čtyř let by děti mohly prostor kos-

tela už bez problému zvládat, ale i tak 
je pro ně zvláště bohoslužba slova 
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zdlouhavá a ne příliš pochopitelná 
(pokud není zrovna zaměřena na děti). 
Proto rodičům nabízíme pomoc, aby 
mohli v klidu a k vlastnímu užitku boho-
službu slova prožít. Děti v neděli při 
hrubé mši svaté po vstupní modlitbě 
odejdou na vlastní zamyšlení nad Bo-
žím slovem do tzv. Nedělního klubu 
Kubík. Vrátí se zase na začátek boho-
služby oběti, která při troše vysvětlení 
je dětem již srozumitelná. Starším dě-
tem, které to už při mši svaté zvládnou 
samy, umožněte zasednout do prvních 
lavic. Ukažte jim texty, které se odpoví-
dají, doma vše vysvětlujte, motivujte. 

Prázdný kostel 
Všechny, které děti v kostele mohou 

nějak zneklidňovat, pak prosím o maxi-
mální trpělivost. Tu je třeba mít vzájem-
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ně. Komu výslovně dětský pohyb vadí, jděte raději na mši svatou ráno. A proč to 
všechno tady znovu vysvětluji? Bude opět po pěti letech nové sčítání účastníků 
bohoslužeb. Někteří se pozastavují nad tím, že je v kostele méně účastníků boho-
služeb, než tomu bylo dříve. A je třeba k tomu říci, že bude ještě méně. Již před 
deseti lety jsem vysvětloval, že další generace mají co do účasti na životě farnosti 
značný propad. Posune-li se jedna, dvě generace, projeví se to na poloprázdných 
lavicích. Co s tím? Některé chyby minulosti již nenapravíme. Udělejme ale to, co 
udělat lze. Ti, kdo mohou něco změnit, jsou současné rodiny s dětmi. Záleží jen 
na nich, zda své děti přivedou k tomu, že kostel je jejich, že se v něm mají cítit 
dobře a že se tam děje něco moc důležitého. Když si toto přinesou domů a tam to 
ještě ve společenství rodinných vztahů rozvinou, máme naději. 

Přeji všem nejen krásný Mimořádný misijní měsíc říjen, ale i radost 
z mimořádného misijního nasazení v našich rodinách. 

Váš P. Ladislav 

V kostele je již k dispozici 
nový stolní kalendář našeho 
děkanátu  ( j i ž  sedmý 
v pořadí). V kalendáři na rok 
2020 opět naleznete důležitá 
výročí farností, termíny poutí 
a hodů, ale také Katolické 
základní školy Uherský Brod, 
Církevní střední školy peda-
gogické a sociální Bojkovice 
nebo Oblastní charity Uher-
ský Brod. Kalendář vychází 
v tradičním formátu, ve kte-
rém máte prostor na své 
v l a s t n í  p o z n á m k y , 
a obsahuje záběry fotografů 
našeho děkanátu. 
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Náš kostel 
V minulém dílu seriálu o našem koste-

le jsme se zabývali proměnou presbytá-
ře podle II. vatikánského koncilu, přes-
něji podle konstituce o posvátné liturgii 
Sacrosanctum conciliun z roku 1963. 
Podívejme se nyní trochu šířeji na rozdí-
ly mezi vnímáním kostelního prostoru 
podle směrnic tridentského koncilu (16. 
století) a II. vatikánského (20. století). 

Centrem každého kostela je vždy oltář, 
protože prvotní účel, ke kterému kostel 
slouží, je slavení mše svaté. Rozdíl mezi 
předkoncilním (myšleno II. vatikánský 
koncil) a pokoncilním uspořádáním kos-
tela je v následujícím nákresu. 

V předkoncilním chápání liturgického 
prostoru (nákres vlevo) nestojí kněz 
„zády k lidu“, jak by se mohlo zdát, ale 
čelem ke Kristu. Kostely byly stavěny 
presbytářem k východu a kněz slavící 
eucharistii stál v čele a jako pastýř vedl 
svěřený lid ke Kristu. Pokoncilní uspořá-
dání nás vede ke kořenům slavení eu-
charistie – do večeřadla, kde jsou všich-
ni spolu kolem jednoho stolu s Ježíšem 
uprostřed. Tomu odpovídá i situování 
presbytáře a lavic v nově stavěných kos-

telích (nákres vpravo). 
Podle chápání II. vatikánského koncilu 

je v presbytáři dvojí stůl: oltář – místo 
proměňování a „stůl Božího slova“ – 
ambon. Oltář (90 – 105 cm vysoký) je 
pevný, nepřenosný objekt, kolem které-
ho se shromažďuje kněz, ministranti 
a všechen Boží lid. Ambon pak není 
žádný pult k předčítání, ale je určen vý-
hradně ke hlásání Božího slova. K tomu 
se dostaneme zase v příštím díle naše-
ho seriálu. 

Při řešení pokoncilních úprav ve star-
ších kostelích vyvstala často otázka, jak 
naplnit myšlenku společenství shromáž-
děného kolem oltáře a zároveň zacho-
vat původní charakter stavby. V našem 
do všech stran rozložitém prostoru za-
zněl například návrh na přesunutí pres-
bytáře doprostřed – před gotický portál. 
Takto by pak mohli věřící ze tří stran, 
včetně staré kaple, být „kolem oltáře“. 
Nakonec se však přistoupilo k méně 
invazivní proměně, jak již bylo popsáno 
minule. 

P. Ladislav 
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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 doby finanční reformy a vyvlastňování pozemků, nyní se do dě-
je dostává II. vatikánský koncil. 
Od roku 1940 sloužil ve Vlčnově otec 
František Šesták, za jehož působení 
prošel kostel nemalými úpravami – 
výmalba kostela, pořízení kamenných 
schodů z dolní strany, andělé z karar-
ského mramoru, socha P. Marie Hos-
týnské a Bolestné, nový obraz patrona 
kostela a zrestaurování starého, ba-
rokní řezané zpovědnice ve staré kap-
li, oprava farní budovy a její pokrytí 
novou krytinou, nová kaple Svaté Ro-
diny pod Vinohrady, dálkový vodovod 
pro kostel a faru, splachovací toalety 
na faře a veranda na dvoře fary. 
1961 
V tomto roce se narodilo 67 dětí, zemřelo 29 osob a bylo sezdáno 19 párů. 
Dne 15. července byla pod sochou Panny Marie Hostýnské umístěna deska 
z umělého mramoru s modlitbou k Rodičce Boží. 2. listopadu zemřel ve věku 73 
let na následky mrtvice arcibiskup Th a PhDr. Josef Matocha. Metropolitní kapitula 
jednomyslně zvolila kapitulním vikářem preláta Josefa Glogara. 
1962 
V tomto roce se narodilo 50 dětí, zemřelo 29 osob a bylo sezdáno 29 párů. 
„Obec Vlčnov, v níž vládne čilý ruch stavební, za účelem postavení nových, hygie-
nických, potřebných bytů, má již počátkem roku 1000 obytných domů.“ Začátkem 
měsíce února se do naší země od polských hranic rozšířila chřipková epidemie, 
„takže v době od 9. do 16. února byly zakázány veškeré zábavní podniky, shro-
mažďování i bohoslužby v kostelích radou okresního národního výboru v Uh. Hra-

Mezníky: 
1961: věnování kameninové desky k P. Marii 
 Hostýnské 
1962: počátek II. vatikánského koncilu 
 v Římě 
1963: doposud nejkrutější zima tohoto století 
1964: oslava sedmistého trvání obce Vlčnov 
1965: ukončení II. vatikánského koncilu 
1966: vydání monografie Dějiny Vlčnova 
1967: úprava parku před farou a školou 
1968: znovuotevření teologické fakulty 
 a semináře v Olomouci 
1969: posvěcení kaple pod vinohrady 
1970: jubilejní oslavy blahoslaveného Jana 
 Sarkandra 



Jákob—podzimní vydání 2019 7 

dišti.“ Ve zdejší farnosti proběhla tato epidemie bez ztrát na lidských životech. 
V letním období se v obci započalo s přípravnou prací na vybudování dálkového 
vodovodu vedoucího od Veselí nad Moravou. 
1963 
V tomto roce chybí statistické údaje. 
Počátkem prosince 1962 přišly tužší mrazy a napadl sníh, který zůstal zledovatělý 
až do poloviny března. Mrazy vyvrcholily o vánočních svátcích, v lednu a koncem 
února, dosáhly až -26 stupňů a způsobily velké obtíže v zásobování uhlím, elek-
trickým proudem, plynem, ale poškodily také vinohrady a na polích vymrzlo obilí 
a řepka. Letošní Jízda králů spolu s jinými zvyky byly zachyceny filmaři z Bratisla-
vy. „V neděli 7. července oslaveno bylo na celé Moravě v římskokatolických chrá-
mech jedenáctisté výročí příchodu svatého Cyrila a Metoděje na Moravu.“ Po 20. 
červenci a počátkem srpna nastala abnormální vedra, která způsobila, „že obilí 
zaschlo, mnoho ovoce spadlo ze stromů a uškodilo mnoho bramborám, zelenině 
a řepě.“ Dne 5. srpna byla v Moskvě podepsána částečná smlouva o odzbrojení 
a zákazu jaderných zkoušek. 
1964 
V tomto roce se narodilo 61 dětí, zemřelo 34 osob a bylo sezdáno 16 párů. 
V neděli dne 31. května oslavila zdejší obec své sedmisté výročí (2. března 
r. 1264 listinou datovanou ve Vlčnově daroval přední rádce Přemysla Otakara II. 
Boreš z Rýzmburka velehradskému klášteru dvanáct lánu ve Velké). V rámci 
oslav probíhaly třídenní slavnosti a byl také mimořádně povolen průvod Božího 
Těla ke dvěma oltářům. „Průvod tento provázeli nesčetní hosté s místními věřícími 
a obdivovali vlčnovský kroj.“ Slavnosti se zúčastnilo na 10 000 účastníků. 
1965 
V tomto roce se narodilo 47 dětí, zemřelo 37 osob a bylo sezdáno 21 párů. 
V průběhu tohoto roku bylo provedeno na kostele a jeho okolí mnoho oprav. 
„V neděli dne 9. května byla ve všech kostelích církve katolické oslava dvacátého 
výročí Československé socialistické republiky.“  Dne 8. prosince 1965 byl slav-
nostně zakončen v Římě II. vatikánský koncil. 
1966 
V tomto roce se narodilo 51 dětí, zemřelo 34 osob a bylo sezdáno 33 párů. 
Na ukončení II. vatikánského koncilu vyhlásil Svatý otec Pavel VI. Milostivé léto. 
„Ve dnech 2. – 14. května 1966 byl zdejší kostel uzavřen pro nakažlivou nemoc 
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dobytčí, slintavku a kulhavku, která se vyskytla v Blatničce pod Antoníčkem. Naše 
obec byla zařazena do prvního pásma v okruhu 15 km. Mše svatá byla sloužena 
místními kněžími jen při zavřených dveřích. Při pohřbech byl přístup do kostela 
dovolen.“ V měsíci květnu byla také započata stavba silnice za mlaty od hřbitova 
až po kříž na horním konci v chaloupkách. Nad hřbitovem tak vznikla nová ulice. 
„Těchto brigád se zúčastňují hlavně rodiny bydlící v tomto úseku.“ 
1967 
V tomto roce se narodilo 44 dětí, zemřelo 41 osob a bylo sezdáno 18 párů. 
V rámci jarního úklidu a úprav v obci byl upraven park před farou a školou. 
„Prostor tento byl ohrazen kovovým zábradlím, natřeným barvou bílou a červenou, 
vysázen břízkami a květinami.“ Letos uspořádané Jízdy králů se zúčastnilo mnoho 
lidí z okolí. „Byli přítomni i hosté z Německé spolkové republiky, pěvecký sbor, 
který zazpíval za řízení svého dirigenta s úspěchem několik písní i českých... Jíz-
da byla i filmována filmovou společností z Prahy.“ 
1968 
V tomto roce se narodilo 50 dětí, zemřelo 33 osob a bylo sezdáno 13 párů. 
Průvod Božího Těla byl povolen vesnicí ke čtyřem oltářům. V měsíci říjnu byla 
v Olomouci znovuotevřena teologická bohoslovecká fakulta a bohoslovecký semi-
nář. 
1969 
V tomto roce se narodilo 41 dětí, zemřelo 39 osob a bylo sezdáno 22 párů. 
U příležitosti 1100. výročí od smrti svatého Cyrila byla ve farnosti konána duchov-
ní obnova, během níž bylo podáno přes 1500 svatých přijímání. Od roku 1946 
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nebyla ve Vlčnově udělována svátost biřmování. Po 23 letech tak udělil Msgre 
ThDr. Josef Hlouch ve dnech 11. a 12. října svátost biřmování v naší farnosti 1142 
biřmovancům. „Byly nádherné podzimní dny, věřící se dostavili i biřmovanci větši-
nou v krojích k uvítání pana biskupa u horní brány. U horní brány krásně zdobené 
i s celým prostranstvím kolem kostela, které bylo zdobeno papežskými vlajkami. 
Biřmování bylo uděleno v sobotu ve dvou kolech 800 biřmovancům a v neděli 
542.“ V neděli odpoledne pak posvětil biskup nově přebudovanou kapli Svaté Ro-
diny. Původní kaple byla postavena v roce 1901, neměla však pevné základy, 
a proto ji bylo nutno přestavět. „Šlo se průvodem z kostela za obrovské účasti lidu, 
za doprovodu obou kapel. Nadšené kázání otce biskupa neslo se z rozhlasu 
od kaple až do vesnice.“ 
1970 
V tomto roce se narodilo 49 dětí, zemřelo 34 osob a bylo sezdáno 29 párů. 
V Olomouci, v kapli blahoslaveného Jana Sarkandra, od jehož umučení uplynulo 
350 let, konaly se letos poutě z farností arcidiecéze. „V neděli 23. srpna byly vy-
praveny za tímto účelem z naší farnosti 4 autobusy s dvěma sty poutníky, větši-
nou v krojích i s krojovanou kostelní hudbou.“ 

bj 

V neděli 13. října 2019 oslavíme 
50. výročí posvěcení kaple Svaté Rodiny pod vinohrady, 

ve 14.30 hodin vyjde průvod od kostela ke kapli. 
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Mimořádný misijní měsíc ŘÍJEN 2019 
Po roce přípravy vstupujeme do Mimořádného misijního mě-

síce (dále MMM), který byl vyhlášen papežem Františkem. 
Máme si uvědomit, že každý pokřtěný má poslání hlásat evan-
gelium. I když máme toto misijní poslání, nemusíme putovat 
do dalekých zemí Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky atd. 
Náš svět je naše rodina, farnost, společenství práce či škola. A právě tento svět je mi-
sijní oblastí více než kdy jindy. 

Prožijme tento MMM s modlitbou nejen za všechny misionáře, ale i za nás a naše 
misijní poslání. Mysleme na Ježíšova slova: „Jděte do celého světa a hlásejte evangeli-
um.“ Prožijme zvláště Misijní most modlitby, který zahájíme v pátek 18. října v 17.30 
hodin spolu s dětmi, které se tak zapojí do iniciativy Milion dětí se modlí růženec 
za jednotu a pokoj. Přes sobotu, kdy se děti mohou zapojit do tvoření pro misie, dojde-
me až k oslavě letošní Misijní neděle (20. října). 

Dětem zde nabízíme kalendář pro MMM. Prosíme rodiče, aby dětem s plněním úkolů 
pomohli. Případně jim některý přizpůsobili na míru. Pozn.: Misijní bonbónek – místo 
nákupu sladkosti si děti odloží penízek do sbírky na Misijní neděli. 

Přejeme všem krásný Mimořádný misijní měsíc! 



Jákob—podzimní vydání 2019 11 



12 Jákob—podzimní vydání 2019 

Materiály převzaty z webu missio.cz 
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První ohlédnutí 
V ranních hodinách v sobotu 21. září 

vyjel farní zájezd z Vlčnova směr Salzburg 
a mariánské poutní místo Mariazell 
v Rakousku. Sobotu jsme strávili ve městě 
Salzburg, kde se 27. 1. 1756 narodil hu-
dební skladatel a klavírní virtuos Wolfgang 
Amadeus Mozart. Tento geniální hudebník 
za svého života (zemřel 5. 12. 1791 ve 
Vídni ve 35 letech) složil 626 děl světského 
i duchovního charakteru (např. Malá noční 
hudba, Kouzelná flétna, Figarova svatba, 
Requiem, ...). Naše putování pokračovalo 
nedaleko Salzburgu v Obernorfu, kde 
vznikla píseň Tichá noc a kde také v kapli 

Tiché noci (Stille Nacht Kapelle) před 200 
lety poprvé zazněla. V neděli naše putová-
ní pokračovalo na poutní místo Mariazell, 
kde je ctěna Panna Maria také jako Mater 
Gentium Slavorum (Matka slovanských 
národů), tedy i nás. Po schodech jsme 
vystoupali k bazilice. Krásu stavby a zdo-
bení uvnitř ještě umocnila socha Panny 
Marie ve třpytivém světle. Vše bylo velmi 
dojemné. Zde jsme odevzdali své prosby 
za vyslyšení našich přání s pokornou lás-
kou do její náruče. Jelikož v bazilice není 
možnost zapalování svící, navštívili jsme 
místo k tomu určené, kde nás přivítalo 
sálavé horko a jas od hořících svící, které 

se zapalují spolu s prosbami. V 15 
hodin v kapli sv. archanděla Micha-
ela jsme vše důstojně zakončili mší 
svatou za farníky z naší obce vede-
nou otcem Ladislavem. 

Miroslava Maňásková 
Druhé ohlédnutí 
Jako každoročně, i letos se usku-
tečnil farní zájezd, tentokrát do Ra-
kouska „po stopách známé koledy 
Tichá noc“. Poněvadž nás čekala 

Ohlédnutí za farním zájezdem 
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dlouhá cesta, vyjížděli 
jsme již v brzkých ran-
ních hodinách. 

Naším prvotním cílem 
byl Salzburg. Zde jsme 
si prohlédli zahrady 
zámku Mirabel, přešli 
řeku Salzu a pokračo-
vali k rodnému domu 
a místu dětství W. A. 
Mozarta. Dále naše 
kroky směřovaly ke 
katedrále sv. Ruperta a 
Virgilia, která byla po-
stavena r. 1628, a ko-
lem klášterního hřbito-
va až ke klášteru sv. 
Petra, v němž dodnes 
aktivně působí řeholní-
ci. Ačkoliv jsme měli možnost prohlédnout 
si město i sami, nebylo možné zhlédnout 
všechny jeho krásy. Naše další cesta totiž 

vedla po stopách vzni-
ku světoznámé koledy 
Tichá noc, která poprvé 
zazněla r. 1818 v obci 
Oberndorf a k dnešku 
byla přeložena do 300 
světových jazyků. Pro-
tože kostelík, kde kole-
da zazněla poprvé, 
vyhořel, byla místo 
něho postavena Kaple 
Tiché noci. Zde jsme si 
koledu, již složil Franz 
Xaver Gruber a která 
každoročně na Štědrý 
den zaznívá před jeho 
rodným domem, spo-
lečně zazpívali. 
Nemůžeme opomenout 

také krásy zdejší krajiny. Cesta vedla 
nejdříve nížinatým údolím povodí řeky 
Dunaj, postupně však stoupala 
k vrcholkům rakouských Alp. Unaveni 
a plni zážitků jsme pokračovali k místu 
našeho ubytování, do známého lyžařského 
střediska Schladming. 

Cílem druhého dne bylo poutní místo 
Mariazell. Zde byla v Bazilice Panny Marie 
možnost osobní modlitby a modlitby křížo-
vé cesty, v kapli svíček jsme pak mohli 
zapálit svíčku za své prosby. Naše pouť 
byla zakončena mší svatou v kapli sv. Mi-
chaela, kterou celebroval náš otec Ladi-
slav. 

Marcela Jakoubková 
a Marcela Mikulcová 
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Program 
 pátek 11. 10.  
 19.00 hodin Vlčnovský varhanní festival: Marek Soviš (varhany) 
 neděle 13. 10. 28. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Pouť ke kapli Svaté Rodiny 
 pátek 18. 10. (Misijní most modlitby: pátek - neděle) 
 17.30 hodin Milion dětí se modlí růženec za jednotu a pokoj 
 18.00 hodin Mše svatá 
 19.00 hodin Vlčnovský varhanní festival: Josef Fojta a přátelé (varhany, trub-

ka, zpěv) 
 sobota 19. 10.  
 14.00 hodin Tvoření pro misie na faře 
 neděle 20. 10. 29. neděle v mezidobí (Misijní neděle) 
 7.30 hodin Mše svatá (po mši sv. Misijní kavárna) 
 9.30 hodin Mše svatá (po mši sv. Misijní kavárna) 
 pátek 25. 10.  
 19.00 hodin Vlčnovský varhanní festival: Jiří Kovář (varhany) a Štěpán Stra-

ka (trubka) 
 pátek 1. 11. Slavnost Všech svatých (Doporučený zasvěcený svátek) 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 neděle 3. 11. 31. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 14.30 hodin Dušičková pobožnost 
  Tento program obsahuje výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb 

a akcí. Ostatní okolnosti budou sděleny v ohláškách. 



Vítězové prázdninové fotosoutěže Naše prázdniny 

Tonička a Bartík Struhaříkovi Vít Gabriel Dominik Jakoubek 

Holečkovi František Zpěvák Sovišovi 

Lucie Švestková 


