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ROZMLUVY S OTCEM  

Milé sestry, milí bratři, 

dostává se Vám do rukou vůbec první 
dvojčíslí časopisu Jákob, pro jehož 
vydání jsme se rozhodli s ohledem 
na to, že 1. svaté přijímání a biřmování 
bylo přesunuto až do 2. poloviny tohoto 
roku. Před námi je krásné období ad-
ventní, čeká nás závěr křesťanského 
roku a s první nedělí adventní vykroče-
ní do církevního roku nového. Rok, 
který necháváme za sebou, byl zasvě-
cený svaté rodině a svatému Josefovi. 
V úvodu proto chceme zdůraznit, 
jak důležité je zázemí rodiny. Z rodiny 
si každý z nás odnáší příklad a hodno-
ty, které uplatňuje ve svém běžném 
(i křesťanském) životě. O životě P. Je-
žíše můžeme číst v Bibli, můžeme si 
o něm povídat, ale především si odná-
šíme příklad těch, kteří se za příkladem 
P. Ježíše vydali – rodiče, prarodiče, 

 

 

 

Milý otče, jak můžeme v rodině roz-
víjet a dětem ukazovat život s P. Je-
žíšem, jak jít dětem příkladem?  
Každý z nás si ze svého domova/své 
rodiny odnáší hodnoty, které, aniž by si 
to dostatečně uvědomoval, uplatňuje 
ve svém životě. To, co zažíváme v ro-
dinách, hodnoty, které jsou zde upřed-
nostňovány, projevování mezilidských 

Základní PILÍŘE  

ve výchově k víře 

Osobní modlitba 

Účast na bohoslužbě 

Přístup ke svátostem 

kmotři a jiní. Tento vzor působí daleko 
v hloubi našeho srdce, neb když si 
na něho vzpomeneme, vybaví se nám, 
jak tito naši blízcí žili.   

          Váš P. Hubert Wójcik 
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vztahů... Vše, co děti vidí u svých rodi-
čů a co u nich (či u dalších) slyší, uplat-
ňují i v životech svých. V rodině věří-
cích se součástí života a jeho hodnot 
stává také víra. Život P. Ježíše může-
me poznat, můžeme o něm vyprávět, 
ale ze všeho nejvíce potřebujeme, aby 
podle něho někdo žil. A tím někým by 
měl být rodič, prarodič. Nestačí dětem 
o P. Ježíši jen povídat, ony samy si 
všimnou, jak se my modlíme, jestli se 
účastníme a jak prožíváme bohosluž-
bu, či jestli přistupujeme ke svátostem. 
Stačí si všimnout dítěte v náručí matky, 
která přistupuje k svatému přijímání. 
Často natahuje ruce, chce zkusit, 

ochutnat to, co jeho maminka. 

Celý církevní rok, ať už advent, Váno-
ce, půst či Velikonoce, je příležitostí 
být/jít svým dětem příkladem. Vím, ne-
ní to (nyní), nebylo to (dříve) a nebude 
to (ani v budoucnu) snadné, ale uplat-
ňujeme-li ve svém životě hodnoty 
evangelia, hodnoty, které nám předává 
P. Ježíš, stanou se tyto platnými také 

pro životy našich dětí. 

Proč je důležité, aby děti navštěvo-
valy výuku náboženství?  
Při udílení svátosti křtu se rodiče dětí 
zavazují, že je budou k životu s P. Ježí-
šem vést. A jednou ze součástí tohoto 
„vést“ je právě výuka náboženství, kte-
rou děti zakoušejí ve společenství 
svých kamarádů. To, co děti získávají 
během této výuky, jen velmi těžko zís-
kají samy, neb nezávisle na tom, zda si 

něco zapamatují, procházejí touto ces-
tou všichni společně a vytvářejí si své 

první vlastní společenství. 

My sami nejlépe víme, co pro nás výu-
ka náboženství, příprava ke svaté zpo-
vědi, ke svatému přijímání či biřmování 
znamenala, co nám, v této etapě naše-
ho života, přinášela a čemu napomohla 
porozumět. A to nás může a má prová-

zet po celý náš život. 

Mám po prvním svatém přijímání. 
A co teď? 

Příprava na první svaté přijímání není 
kurzem, který stačí absolvovat 
a úspěšně zvládnout, ale etapou, která 
nás provází po celý život. Stejně 
tak samotné udělení svátosti eucharis-
tie není koncem, ale součástí duchov-
ního růstu, v němž nejlepším příkladem 
je, když děti od mala vidí, že tatínek 
či maminka též přistupují ke svatému 
přijímání. Teprve pak to pro ně nebude 
jen takový „výjimečný rok“, ale součást 
cesty jejich duchovního růstu. Nyní 

PAMÁTNÉ OBRÁZKY,  

které získáváme  

u 1. sv. přijímání,  

by nás měly vyzývat 

k častému přijímání  

EUCHARISTIE 
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na podzim jsme prožívali krásnou slav-
nost 1. svatého přijímání. Je otázkou, 
nakolik přípravu, kterou děti uplatňova-
ly před udílením svátosti, budou uplat-
ňovat také po ní. Kolik dětí zůstane 
v kostelích, kolik z nich bude přistupo-
vat ke svaté zpovědi či ke svatému při-
jímání? Je nutné uvědomit si, že svatá 
zpověď i svaté přijímání nejsou svátos-

ti, které přijímáme jen výjimečně, jed-
nou za život. Jsou to svátosti, které 
nám mají být posilou a jako takové je 
máme přijímat co nejčastěji. I zde pro-
to apeluji na nás dospělé. Buďme dě-
tem příkladem, který touží smířit se 
s Bohem a při nedělní bohoslužbě přijí-
mat P. Ježíše.  

Za rozhovor děkuje redakce 

Nechte maličkých přijít ke mně 

Ptali jsme se: Jak vést děti k víře? 

Jak vedeme své děti k víře? Společnou modlitbou a snažíme se být dětem vzo-
rem. Chceme při modlitbě Pánu Ježíši předávat vše, co prožíváme - naše radosti, 
starosti, každodenní zážitky. Chodíme společně na mši svatou, kde je Pán Ježíš 
přítomný—neboť když máme někoho rádi, tak s ním chceme být. Učíme se milo-
vat Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou a milovat také své bližní. Čteme 
příběhy z Bible a povídáme si o nich, hrajeme biblické pexeso. 

Víře a vztahu k Pánu Ježíši učíme naše děti nejen my, ale i ony nás: úctě k Pá-
nu Ježíši—malému Děťátku z Betléma, a celé Svaté Rodině nás vedla i naše dce-
ra Verunka. Už jako tříletá trávila o Vánocích dlouhý čas před naším domácím 
betlémem, hrála si s figurkami, nosila Ježíškovi k jesličkám svoje dárečky, kreslila 
obrázky... To nás přimělo také se častěji zastavit u betléma, pozorovat Ježíška 
a Svatou Rodinu, přemýšlet o celém betlémském příběhu… 

Veronika  

Já jsem měla to štěstí,  že jsem pocházela z věřící rodiny. Víra byla součástí 
mého života a pro mě bylo samozřejmostí předávat ji i svým dětem. Myslím si, že 
pro vztah k víře dětí je nejdůležitější vlastní příklad rodičů. 

Marta  

Vést děti k víře je poslání a povinnost nás rodičů a vnímáme to jako náplň kaž-
dého dne. Základem je společné slavení mše svaté v neděli, když se podaří, 
tak i dětské mše svaté v pátek večer. Vnímáme, že je důležité chodit na mše spo-
lečně jako celá rodina (maminka, tatínek, děti). V kostele sedíme s dětmi vepředu, 
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aby viděly, co se u oltáře odehrává a co kněz dělá. V neděli jeden z nás rodičů 
chodí s dětmi na minikatechezi, která probíhá během bohoslužby slova. Ano, je 
to náročné. A ano, kluci na mši často zlobí a nedávají pozor, ale snažíme se 
to nevzdávat a nezvolit tu pohodlnější cestu. 

Doma se společně modlíme před jídlem (zejména obědy a večeře), zapálíme 
svíčku a kluci se pak střídají v jejím sfoukávání. Děkujeme Pánu Ježíši za jídlo, 
které nám dává, i za ty, kdo toto jídlo připravili. Zároveň prosíme, aby se jídlo do-
stávalo i těm, kteří hladoví. Chceme, aby kluci vnímali, že jídlo je Boží dar, které-
ho si máme vážit. 

Večer před spaním zpíváme společně písničku „Shalom, shalom, pokoj Páně 
buď vždycky s námi“ a držíme se při tom za ruce tak, jak to známe z dětských 
mší svatých. Kluci to mají moc rádi. Potom se modlíme „Andělíčku, můj strážníč-
ku“ a přidáváme poděkování Pánu Ježíši za uplynulý den, co se komu povedlo, 
líbilo, a taky prosby (nejčastěji za rodinu, kamarády,…). 

Rádi si prohlížíme a čteme Bibli pro 
děti, Ježíšova podobenství, vánoční 
příběh, velikonoční příběh a další. 
Předávání víry je podle nás v každo-
denních maličkostech, jako že učíme 
děti, aby uměly poprosit, poděkovat, 
aby se chovaly k druhým hezky, po-
máhaly si a byly vděčné za všechno 
krásné kolem nás. 

Šárka 

Nejlepší výchova je vlastní příklad. Těžko můžeme po dětech vyžadovat něco, 
co sami neděláme. Malé děti je dobré vést k modlitbě před spaním, před jídlem, 
podpořit je ve „službě“ jako je ministrování či zpívání ve schole. Občas je potřeba 
je zde i přidržet, neb ze začátku to pro ně může být zábava, později jim to však 
zevšední. Záleží také na kolektivu, ve kterém děti setrvávají. Když jsou děti star-
ší, náš příklad je ještě důležitější. Cokoliv jim vnucovat je kontraproduktivní. Zde 
už musíme spoléhat také na Ducha svatého. Naše síly už mnohdy nestačí a zá-
leží na tom, co jsme zaseli. 

Miroslav  

Jak vedeme své děti k víře? Snažím se svým vlastním příkladem, každodenní 
společnou modlitbou spojenou s děkováním za každý den a prosbou za to, co se 
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nepovedlo. Společně navštěvujeme mše svaté, zodpovídám všechny záludné 
otázky, které mého syna zajímají, prohlížíme a čteme si z knih o Pánu Ježíši. Po-
vídáme si o Pánu Ježíši jako o příteli, který nám pomáhá a který nám dává tolik 
dobrého.  

Alžběta 

Naše vedení dětí bylo takové, že jsem se snažila napodobit výchovu svých rodi-
čů, která se mi zdála být tím nejlepším, co jsem znala. 
Víra se předává hlavně příkladem a srdcem, že děti 
vidí, co rodiče prožívají a jak je víra obohacuje. Když 
jsou děti malé, tak si s  nimi povídáte, čtete jim 
a v každé domácí práci  nebo zábavě se najde příklad, 
že lze být s Pánem Ježíšem. Když jsou děti starší, 
většinou spoléháme na to, co je v jejich srdcích a hlav-
ně na Pána Ježíše, že je s nimi. A také si myslím, 
že neodmyslitelnou zásluhu na vytváření vztahu dětí 
k Bohu v rodinách  mají také jejich  prarodiče. Prázdni-
ny u babičky a dědečka, kteří  s nimi chodili na mše 
svaté a také se s nimi modlili, brali jako přirozené pro-
žití prázdnin, protože dříve vztahy v rodinách byly přes 
několik generací a všichni si vzájemně pomáhali a měli se rádi a aniž by chtěli, 
vztah s Bohem rostl. Tak to je nejen můj postřeh na víru v rodině.  

Marie  

Snažila jsem se své děti ve víře vychovávat tím, že jsme se společně modlili, 
chodili na mše svaté, četli jsme knížky a snažila jsem se jim o Bohu vyprávět. 
Když byly malé, tak to šlo, ale později se ukazovalo, jak je důležité, aby rodiče 
táhli za jeden provaz, což u nás nefungovalo, protože můj muž, ač je pokřtěný 
i biřmovaný, je ateista. Takže přišly otázky: „proč my musíme a taťka ne?“ A zde 
byla chyba. Začala jsem nutit manžela i děti a to nebylo dobře. Ale na to přijde 
každý až časem. Myslela jsem, že je tak dobře vychovávám a víru tímto způso-
bem předávám. Velký omyl! Až jsem začala já pracovat na sobě a Bohu se víc 
otevírat a odevzdávat, tak jsem zjistila, že nejdůležitější je vlastní příklad. A teď, 
když už jsou děti dospělé? Nemluvit s dětmi o Bohu, ale s Bohem o dětech. 

Zdislava 

Za odpovědi a rady všem děkuje bj 
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„Patris corde“ 

apoštolský list věnovaný sv. Josefu (3/3) 

Patron důstojnosti práce 
Tesař, poctivě pracující na zajištění živobytí své rodině, nás 
učí také „hodnotě, důstojnosti a radosti“ plynoucí z toho, že 
můžeme jíst chléb, který je plodem naší práce. Papež Fran-
tišek s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, poukazuje na nalé-
havost sociální otázky a nezaměstnanosti, rovněž v zemích, 
kde se žije v jistém blahobytu. „Práce se stává účastí 
na samotném díle spásy“ – podotýká. Není jen příležitostí 
k seberealizaci, ale také „k realizaci oné původní buňky spo-
lečnosti, kterou je rodina. Rodina, které se nedostává práce, 

je více vystavena těžkostem, napětím, rozkolům a dokonce zoufalému a zoufající-
mu pokušení rozkladu. Jak lze mluvit o lidské důstojnosti bez snahy o to, aby měli 
všichni a každý možnost důstojné obživy?“ – táže se František. A vybízí „k pře-
hodnocení našich priorit,“ aby žádný člověk a žádná rodina nezůstávali bez práce.  
 

Láska prostá majetnictví 
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž při-
jmout je a pečovat o ně. V dnešní společnosti však naneštěstí jakoby „děti byly 
sirotky“, často se jim nedostává otce, který by synovi předával zkušenost života 
a reality. Otec nemá své děti zadržovat, věznit, vlastnit, ale uvádět je do schop-
nosti rozhodovat, užívat své svobody a hledat řešení. V tom se projevuje cudnost 
a čistota Josefova. Miluje láskou, která je prostá majetnického přístupu. „Sám Bůh 
miluje člověka čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na od-
por. Logika lásky je vždycky logikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně 
svobodně. Nikdy nestavěl sebe do středu. Uměl opustit střed a činit středem  své-
ho života Marii a Ježíše,“ poznamenává František. Josefovo štěstí spočívá 
v sebedarování, v jeho mlčení nenajdeme stížnosti, nýbrž projevy konkrétní důvě-
ry. Postava Mariina snoubence je tedy mimořádně  významná v dnešním světě, 
který potřebuje otce, ale odmítá pány – totiž ty, kdo chtějí „vlastněním druhého 
vyplnit svoji vnitřní prázdnotu, odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritativnost, 
službu za servilitu, konfrontaci za útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. 
Každé pravé povolání se rodí ze sebedarování“ – zdůrazňuje Svatý otec.  

Zpracovala am 
Celý dokument naleznete na vaticannews.va  



Duchovní obnova pro třetí řád premonstrátských terciářů probíhala letos 
v prostorách Exercičního domu na Svaté hoře u Příbrami, jejíž duchovní 
správa je od roku 1990 opět svěřena kněžím Kongregace Nejsvětějšího Vy-
kupitele - redemptoristům. Velmi těžce se mi hledají slova, kterými bych mě-
la začít. Už jen to, že jsem se v této těžké době mohla zúčastnit terciářských 
exercicií, je pro mě velkou životní výzvou, abych se dokázala ztišit, abych 
dokázala rozjímat a zamýšlet se. 

Součástí Exercičního domu byla i kaple, kde jsme 
slavili mši svatou, mohli jsme zde rozjímat, proží-
vat večerní adoraci či se modlit Breviář. Krásné 
prostředí v Růžovém refektáři Svatohorského kláš-
tera nám třikrát denně poskytovalo i posilnění těla. 
Jídlo bylo připravováno s láskou a s láskou 
a požehnáním jsme jej i přijímali. I když se nás 
sešlo velmi málo, i s exercitátorem nás bylo cel-
kem třináct, prožili jsme v tomto komorním sesku-
pení velmi mnoho. Promodlená místa, mše svaté 
ve Svatohorské bazilice, křížová cesta v přírodě, 
Toufarův kříž, mnoho zákoutí, schodů, Mariánské 
symboliky, to vše dokreslovalo nespočet možností, 
které nám Pán připra-

vil…Po svatohorských schodech, kterých je cel-
kem 343, lze vyjít až do Příbrami, a potom zase 

zpátky na Svatou horu. 

Velkou posilou na našich duchovních cvičeních 
byla i Svatohorská Madona. Milostná soška Panny 
Marie Svatohorské je gotická dřevořezba, u níž 
přesné stanovení roku vzniku (na základě slohové 
analýzy), pro její rustikální pojednání, které dovolu-
je předpokládat přežívání slohu i o mnoho desítek 
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Exercicie v době covidové aneb  

premonstrátští terciáři u Panny Marie Svatohorské  

Premonstrátští terciáři 
se snaží žít především 

dobrým křesťanským živo-
tem. Žijí ideál svatého 

Norberta, ideál evangelia 
ve světě, v běžném den-

ním životě, v rodině, v 
místní církvi, tam kde 

zrovna působí. 



let, není možné. Socha je domácího původu a jako 
by zahajovala místní lidovou řezbářskou tradici 

příbramských horníků. 

Velmi hodnotným tématem letošní duchovní obno-
vy bylo “Potopa světa”. P. Gorazd František Kruši-
na O. Praem s námi od neděle 25.července 
až do čtvrtku 29.července 2021 rozjímal nad texty 

z Písma svatého, z knihy Genezis, 6-8 kapitoly. 

Na jedné z přednášek otce Gorazda zazněla tato 
slova: „Ježíš nás nezachraňuje před překážkami, 
ale Ježíš nás zachraňuje v překážkách.“ Často nad těmito slovy přemýšlím. Často 
přemýšlím i nad další hodně silnou myšlenkou: „Ten Zlý ne Zlo.“ Díky otci 
Gorazdovi, který nám dokázal hodiny naslouchat při svátosti smíření či při du-
chovním rozhovoru, jsme mohli i v této dlouhé, nepochopitelné covidové době 
prožít několik hodnotných dní letošního horkého léta. Pánbůh zaplať všem, kteří 

se přijeli na Svatou Horu posilnit i načerpat do dnů všednosti a obyčejnosti. 

 V naší farnosti jsme měli až do 25.září 2021 sedm 
premonstrátských terciářek. V tento den nás 
na věčnost předešla sestra Norberta Věra Pavelko-
vá. Ráda se s námi chodívala modlit do farní kaple 
i do farní učebny, kde jsme se scházely při modlit-
bě Breviáře, ztišily se při modlitbě svatého růžence, 
a prosily nejenom za své úmysly, ale i za naši far-
nost. Paní Věra se také ráda účastnila duchovních 
cvičení a dalších aktivit, které nám naše terciářské 

společenství nabízí… 

Věřím, že se zase začneme znovu scházet v na-
šem, byť malém, společenství. Ke společným mod-
litbám se po dlouhé odmlce způsobené covidovými 
opatřeními začneme prozatím scházet vždy první 
úterý v měsíci v 19 hodin ve farní učebně. 
Vždyť v této nelehké době je modlitba velkou posi-
lou, přímluvou i nadějí…  

Eliška Čičelová 
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Chtějí-li být úže spojeni 
s některou premonstrát-
skou rodinou, jsou přijati 
za terciáře. Mohou také 
složit terciářské sliby.  
Pravidelně se scházejí 

na modlitbě a mají častý 
kontakt s komunitou, 

ke které patří. 

Jejich hlavním úkolem 
je modlitbou posvěco-

vat svět a místo, 
ve kterém žijí . 

Účastní se duchovních 
cvičení, rekolekcí a jed-

nou za rok se schází 
na Kapitule v Praze 

na Strahově. 

Terciářské premonstrátky 
se v naší farnosti schází 
od devadesátých let, kdy 

v naší farnosti působil 
otec  Václav Haltmar.  



Výzvy, prosby, poděkování  

Milí bratři a sestry, v současné době se nám podařilo zaplatit výměnu střechy fary 

a finanční prostředky, kterými přispíváte na potřeby farnosti nyní, jsou určeny 

na výměnu oken v učebně a v přízemí nové farní budovy. Pokud se nám do bu-

doucna podaří získat dotace z Operačního programu Životní prostředí 

(Energeticky vědomá modernizace fary), rádi bychom obnovili fasádu celé farní 

budovy, vyměnili okna a zateplili stropy ve staré farní budově. Cílem těchto oprav 

je snížení energetické náročnosti budovy, tedy snížení nákladů na údržbu a vytá-

pění. Za vaše dary i modlitby upřímně děkujeme. 
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Výměna oken farní budovy 

Na každý adventní týden je pro děti připravená karta s drobnými úkoly. Plnění 

těchto úkolů je malinkým krůčkem k Pánu Ježíši, ale také k lidem kolem nás.  

Děti mohou to, jak se jim tato cestička daří, na konci každého týdne (či v jeho prů-

běhu) nakreslit. 

Plnou verzi této aktivity (či aktivitu pro dospělé) si můžete vytisknout na stránce: 

www.katechetiolomouc.cz 

Adventní aktivita pro děti 
Téma: Pečujeme o vztahy 

Křesťanské časopisy NEZBEDA, 
určený dětem ve věku od 7 do 12 
let, a CVRČEK, který je zaměřen 
na předškolní děti, mohou být tiště-
nými průvodci v objevování duchov-
ních hodnot i formování dětských 

postojů k lidem i světu.  

Časopis Nezbeda (s volitelnou přílo-
hou Cvrček) vychází 11x ročně. 
Další informace i ukázky: 
www.casopisnezbeda.cz  

Redakční TIP  

DÁREK 

na vánoční 











ADVENTNÍ 

ROZMLUVY S OTCEM  
Doba přípravy na Vánoce se nazývá 
advent. Toto označení pochází z lat. 
slova adventus, což znamená pří-
chod. Myslí se zde na příchod vykupi-
tele Ježíše Krista. Každoroční prožívá-
ní adventu a slavení adventní liturgie 
zpřítomňuje křesťanské očekávání sta-
rozákonních proroků, kteří připravovali 
lid na příchod Mesiáše. Tím se věřící 
vžívají do atmosféry této dlouhé přípra-
vy na první příchod Vykupitele, oživují 
zároveň touhu po jeho druhém přícho-
du na konci času, ale rovněž do svého 

vlastního života. 

Adventní věnec se svícemi je oblíbe-
ným symbolem doby předvánoční. 
Světlo čtyř svící, které se postupně 
zapaluje v průběhu čtyř adventních 
týdnů, nese poselství Božího světla 
a připomíná, že Ježíš je světlo světa. 

Zelený adventní věnec je symbolem 
života společenství, je znamením na-
děje a Boží lásky, která je vítězem 
nad temnotou a smrtí. Vždyť Boží syn, 

Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. 

Jak prožít advent, aby pro nás byl 
tento čas užitkem? 

Podle liturgického kalendáře se končí 
na slavnost Ježíše Krista Krále jeden 
rok našeho života. První adventní ne-
děle je začátkem roku nového, ale také 
začátkem přípravy na to nejkrásnější 
období, na Vánoce. Doba Vánoc je pro 
nás časem oslavy narození P. Ježíše 
a na tuto oslavu je nutné se náležitě 
připravit – modlitbou a účastí na boho-
službě. Pokud tuto duchovní přípravu 
opomineme a budeme se soustředit 
pouze na tradici, dárky, štědrovečerní 
stůl, můžeme prožít krásné období, 
ale otázkou je, co nám po těchto svát-
cích zůstane. Dárek? Vzpomínka? Cí-
lem Vánoc je však oslava Boha, oslava 
narození P. Ježíše, který je mezi námi 
a jednou mezi nás přijde na konci věků. 
Adventní doba je tedy přípravou 
na oslavu našeho oslavence. A naroze-
niny přeci nelze slavit bez oslavence. 
Taková oslava by se nevydařila, nespl-
nila by svůj účel. Pokud advent či Vá-
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noce prožijeme podle našich představ, 
ale nebudou oslavou Ježíše Krista, nic 

nám z nich nezbude. 

V době předvánoční jsou všechny 
děti zvány na tzv. roráty. Co jsou to 
roráty, co je jejich smyslem? Proč 
děti chodí průvodem s lampičkami? 

Mezi starozákonní proroky, kteří připra-
vovali lid na příchod Mesiáše a jež si 
právě v době adventní připomínáme, 
patří prorok Izaiáš, bezprostřední před-
chůdce P. Ježíše Jan Křtitel a Panna 
Maria, která je pro nás příkladem 
a vzorem, neb přijala andělovo posel-
ství a stala se matkou Božího syna. 
Proto také mše sv. rorátní jsou zasvě-
ceny k úctě k P. Marii, která nám jako 
matka předává svého syna očekávané-

ho jako Spasitele. 

Rorátní mše svatá je mše ranní, při níž 
vcházíme do kostela při zhasnutém 
světle a naši cestu osvětluje jen světlo 
z lamp. Tento průvod k oltáři znamená, 
že advent je směřován k světlu, kterým 

je Kristus. 

Rorátní mše svaté byly stanoveny 
s úmyslem ranní modlitby v kostele 
v době adventní. Proto také lidé přichá-
zeli, mnohdy ze vzdálených míst, 
s lampiónky a světýlky do farního kos-
tela. Přišli se pomodlit a děti poté smě-
řovaly do škol. A právě na to až 
do dnešních dnů mnozí rádi vzpomína-
jí. Vstát a jít do (často nevytápěného) 
kostela za každého počasí bylo jistě 
náročné, ale právě ta námaha, oběť, 
přemáhání se zanechává hluboký do-
jem, který v nás poněkud pohodlnější 
(i když krásné) podvečerní roráty ne 
vždy vzbuzují. Je tak nějak pravidlem, 
že k čemu se musíme překonávat, 
co vyžaduje nějakou námahu, to v nás 
zanechá hlubší dojem než to, co je 
nám příjemné, zdá se pěkné. Proto 
také všechny děti i jejich rodiče zveme 
na letošní rorátní mše svaté. V sobotu 
ráno, kdy jsou děti po mši zvány také 
na společnou snídani do farní učebny 
a v pondělí, ve středu a v pátek vždy 

od 18.00 hodin. 

Za rozhovor děkuje redakce 

 

Kéž přes všechny starosti, povinnosti, 

obavy zavládne a vládne v našich srdcích 

radost z narození našeho  

Pána Ježíše Krista! 
 

Požehnané Vánoce přeje P. Hubert Wójcik a redakční rada časopisu Jákob 
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Na slovíčko za biřmovanci 

Biřmování pro mě znamená křesťan-
skou dospělost, duchovní cestu, kterou 
by měl projít každý věřící. Znamená 
pro mě přiblížení k Bohu. Přípravu 
jsem prožila v rodinném kruhu, moje 
kmotra mi byla velkou oporou. Též mi 
hodně pomohla zpověď a vedení pana 
faráře. Během přípravy na přijetí této 
svátosti se mi změnil pohled na svět 
a na církev jako takovou.  

Johana Šimková 
 

Biřmování pro nás znamená sblížení 
se s Bohem a křesťanskou dospělost. 
Představuje pro nás dovršení křtu 
a přijmutí darů Ducha Svatého. Přípra-
vu, i když byla vzhledem k situaci ne-
obvyklá, jsme prožili ve zdraví. Při této 
cestě jsme si mohli ověřit a doplnit na-
še znalosti o církvi a křesťanství. Díky 
svátosti biřmování se více upevnila 
naše víra a byly odstraněny drobné 
nejistoty. Otevřela se nám možnost být 
pro někoho kmotrem. Tedy být mu 
oporou a pomoct mu na cestě 
ke sblížení se s Bohem, tak jako i nám 
pomohl náš kmotr. 

Michaela a Ondřej Indrovi 
 

Biřmování pro mě znamená křesťan-
skou dospělost, že vlastním rozhodnu-
tím přijímám víru, ke které mě vedli 
rodiče a prarodiče. Znamená pro mě 
bližší spojení s Bohem, ale také velkou 

událost a setkání širší rodiny. Příprava 
byla nezvykle dlouhá kvůli epidemiolo-
gické situaci, která naše biřmování 
o rok odložila. A pak najednou z ničeho 
nic už to bylo tady. Celkově to rozhod-
ně hodnotím pozitivně. Naučil jsem se 
několik nových věcí a zjistil jsem, co je 
zapotřebí dělat, abych byl dobrým do-
spělým křesťanem. Co se slavnosti 
týče, ta se mi líbila, jen kroj byl trošku 
nepohodlný :) Po přijetí svátosti zatím 
nic zvláštního nepozoruju, asi to chce 
víc času a dál na sobě pracovat. 

Ondřej Špendlík 

Biřmování pro mě znamená uzavřít 
smlouvu s Bohem, aby mě už nikdy 
neopustil. I přes dobu covidovou jsem 
svátost biřmování prožila dobře. Byla 
to skvělá příležitost a znamená to pro 
mě hodně. I já mohu v budoucnu jako 
kmotra podporovat někoho, kdo se 
chystá tuto svátost přijmout.  

Veronika Koníčková 
za odpovědi děkuje mami 

Co pro biřmovance znamená přijetí svátosti biřmování?  
Jak prožívali přípravu na tuto svátost a co se pro ně jejím přijetím změnilo?  
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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 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. 

Hýblův kříž 
Umístění: mezi silnicí do Uherské-
ho Brodu a  rybníkem zemědělské-
ho družstva „Na Bařině“ (po 132 
letech přemístěn na Starou Horu)  
Popis: dřevěný kříž s plechovou 
figurínou Krista  
Rok postavení: záznam z roku 
1882 uvádí: nákladem Jana Hýbla 
byl „V podhájčí“ postaven dřevěný 
kříž. Ten byl obnovován v roce 1927 
a v roce 2013.  
 
2. 2. 2014 byl „Hýblův kříž, k 750. 
výročí první písemné zmínky o Vlč-
novu, opraven a znovu vysvěcen. 
Velmi zničený originál, který obnovi-
la restaurátorka Ludmila Štefánko-
vá, musí zůstat trvale pod střechou. 
Umístěn je tedy na přístupovém 

schodišti do místní knihovny. 27. 7. 2014 v 11.30 hodin se ve vinohradech na Sta-
ré Hoře konala pobožnost u instalované repliky Hýblova kříže, kterou provedl 
Mons. Vladimír Málek. 
Kdo jej nechal postavit: Jan Hýbl, čtvrtláník z čísla 88, v ceně 50 zlatých  
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Legendy: Kříž byl postaven jako poděkování za uzdravení mladého sedláka Jaku-
ba Hýbla, který byl na tomto místě, poblíž panského dvora, při orání „na robotě“ 
v roce 1834 téměř utlučen fojtem Matějem Machačem. „Roku 1834 byl mladý sed-
lák Jakub Hýbl č.88, když dojel na robotu, pobit od fojta Macháče, též sedláka. 
Jakub Hýbl, po promluvách mu učiněných, dal se prohlédnout od městského ra-
nhojiče Schönverze, který mu vystavil obšírné Visum repertum. V nálezu konstato-
val, že byl uhozen do spánku, na rameni a na zádech, že má krevní podlitiny 
a zlomené žebro. Při tom byla horečka, bolestný kašel a krev v moči. K soudu bylo 
přivoláno pět svědků, kteří svědčili, že byl Hýbl obětí násilí. Matěj Macháč byl od-
souzen k osmidennímu žaláři.“ Snad jen zázrakem, ale především uměním brod-
ského ranhojiče, se podařilo Jakubovi Hýblovi přežít. Vděčná rodina nechala 
na tom místě postavit dřevěný kříž.  
 
Nápisy na kříži: JHS  
 
Kříž na horním konci  
Umístění: u „Ježkova obchodu“, 
ulice Havlíčkova  
Popis: kamenný s ocelovým křížem, 
vpředu na základu Panna Maria, 
ve spodní části ocelového kříže 
modlící se anděl  
Rok postavení: 1898  
Kdo jej nechal postavit: vlčnovská 
obec  
 
Doložené informace: dle farní kro-
niky byly na památku vykonaných 
misií ve Vlčnově postaveny dva kří-
že, jeden dřevěný u kostela a druhý 
kamenný. V jednacím protokolu je 
uvedeno, že je postaven na místě 
dřevěného, časem již sešlého kříže.  
 
Nápisy na kříži: POSTAVEN NÁKLADEM OBCE VLČNOVSKÉ 1898  

Text: Knotek Josef, redakčně kráceno 
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V letošním roce byl restaurován oltářní obraz Svatého Jakuba Staršího, pa-
trona vlčnovského kostela. Na své původní místo se díky iniciativě 
P. Dr. Huberta Wójcika a restaurátorskému zásahu mohl vrátit příznačně 
v roce svatého Jakuba, který je vyhlašován vždy, když svátek tohoto světce 
(slavený 25. července) připadne na neděli. 

Svatý Jakub Starší, někdy také Větší, je jedním z apoštolů mučedníků, bratr 
evangelisty Jana, který byl v roce 44 našeho letopočtu sťat. Jeho ostatky se 
v 7. století dostaly do španělské Zaragozy a odtud v roce 714 do Compostely 
v severní Galicii. Zde byl 25. 7. 816 vysvěcen první chrám, který nahradila v 11. – 
12. století postavená katedrála. Ta se stala již od 11. století nejvýznamnějším 
poutním místem středověké Evropy. Jako poutník s holí, kloboukem, mošnou 
a lahví na vodu z vydlabané tykve bývá zpodobňován také Svatý Jakub Starší. 
Na mnoha vyobrazeních je jeho atributem také kniha či svitek evangelia, meč 
a mušle hřebenatka svatojakubská. Je uctíván jako patron poutníků, bojovníků, 

dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků, voskařů, sirotků i umírajících. 

Jako muž středního věku, ve splývavém oděvu, s poutnickou holí, knihou a lahví 
na vodu je vyobrazen také na původním oltářním obraze neznámého autora prav-
děpodobně z počátku 19. století. Jedná se o poměrně velké dílo rozměru 198 x 96 
centimetrů. O jeho původu se bohužel zatím nepodařilo zjistit nic přesnějšího ani 
ve farní kronice, ani v archivních záznamech vztahujících se k inventáři vlčnov-
ského kostela v průběhu 19. století. Z dostupných zpráv víme, že po přestavbě 
kostela v roce 1782 byly v jediné kostelní lodi, jejíž presbytář tvořila dnešní tzv. 
stará kaple, postaveny tři oltáře. Ten hlavní byl zasvěcen Sv. Jakubu Staršímu, 
boční oltáře Ukřižovanému Spasiteli a Panně Marii Bolestné. Všechny byly reno-
vovány v roce 1841. O jejich výzdobě v této době se bohužel nedochovaly přes-
nější informace, avšak po konzultaci s historičkou umění Slováckého muzea 
PhDr. Miladou Frolcovou, se zdá být pravděpodobné, že někdy na přelomu 18. 
a 19. století zřejmě obraz pro hlavní vlčnovský oltář vznikl v dílně neznámého ře-
meslně zručného a nadaného malíře. Bylo obvyklé, že taková díla nechali 
pro kostely vytvářet patroni, kterými byla v případě vlčnovského kostela rodina 

Kauniců.  

První zmínku o našem obraze Sv. Jakuba nalézáme až po zásadní přestavbě 

Oltářní obraz sv. Jakuba Staršího 
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v letech 1928 – 1929. V inventáři z roku 
1929 se uvádí, že: „Ve starém presbytáři 
opraveném důkladně na všech třech oltá-
řích, tak aby vynikla hladká mramorová prá-
ce, ponecháno bude všecko, jak bylo… 
socha B. Srdce P., P. Marie a sv. Josefa 
a obraz sv. Jakuba.“ Ve staré kapli byl ob-
raz umístěn až do roku 1957, kdy byl na-
hrazen oltářním obrazem Stětí sv. Jakuba 
od akademického malíře a rodáka 
z Pašovic Františka Peňáze (1912 – 1996). 
Pořízen byl jako dar od ročníku 1907, tedy 

od tehdejších padesátníků. 

V průběhu 20. století byl původní obraz Sv. Jakuba dvakrát restaurován. Poprvé 
se v roce 1941 ujal prací významný český restaurátor, profesor dekorativní malby 
a malířských technik na Baťově škole umění ve Zlíně, později restaurátor Slezské-
ho zemského muzea v Opavě, František Petr (1884 – 1964). Podruhé putoval 
do restaurátorské dílny v roce 1957, kdy jej opravil Břetislav Menčík (1883 – 
1958), akademický malíř, žák K. Ženíška, který do Vlčnova dlouhá léta jezdil, 
a také zde tvořil. Poté byl uložen na faře a naposledy byl použit jako součást pol-

ního oltáře na stadionu TJ při primici P. Rudolfa Repky 9.5.1998.  

Posledního restaurování v roce 2021 se ujala emeritní konzervátorka Slovácké-
ho muzea Ludmila Štefánková, která zde působila v letech 1981 – 2019, kdy ode-

šla do důchodu a pracuje dál ve své dílně v Buchlovicích. 

Díky ní se podařilo obrazu poškozenému zejména nevhodnými klimatickými 
podmínkami vrátit původní barevnost, zamezit dalšímu chátrání i zjistit, že obraz 
byl v horní části v minulosti z neznámých důvodů odřezán, podlepen novým plát-
nem a domalován. Na silně zašlé malbě byla nalezena i pravděpodobná signatura 

malíře, kterou však vhledem k velkému poškození nebylo možné přečíst. 

Zatím nám tak původ i přesné stáří této významné památky naší farnosti zůstá-
vá záhadou, která však nic neubírá na působivosti díla, které mohou vlčnovští 

farníci znovu spatřit na svém původním místě nad hlavním oltářem staré kaple. 

Prameny: Farní kronika, Inventáře kostela – Archiv Farnosti Vlčnov (uloženo 

v MZA, SOkA Uherské Hradiště). Zpracovala Mgr. Marta Kondrová 
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 Autoři fotografií: 
Ludmila Štefánková: titulní strana 
Viktor Čičel: 2 ; P. Ladislav Kunc: 7  
Člověk a víra: Martina Ingrová: 5 
Člověk a víra: Pavel Ingr: 6, 17, závěrečná str. 
Eliška Čičelová: 8 

KRONIKA farnosti (druhé pololetí) 

Svátost manželství uzavřeli  
Tomáš Koníček a Denisa Kovářová 
Radek Hanuliak a Veronika Mikulcová 
Petr Eibisch a Vendula Knotková 
Jaroslav Vaculík a Antonie Vaculíková 
Adam Hradílek a Monika Javorová 
Jaroslav Šipl a Jaroslava Trnčáková 
 

Do Božích rukou jsme odevzdali 
Anna Kašpaříková, Marie Křapová, 
Jaroslav Kadlček, Marie Maršálková, 
Jaroslav Křeháček, Jaroslav Křapa, 
Vlasta Juračková, Věra Pavelková, Ma-
rie Mikulcová, Anna Mařicová, Božena 
Pančochová Václav Sixta 

První svaté přijímání přijali 
Eliška Bachanová, Amália Handlová, 
Dominik Horák, Zdeněk Janča, Maxmi-
lián Kakačka, David Křapa, Anežka 
Mikulcová, Lukáš Mikulec, Štěpán Mi-

kulec, Tomáš Ondrůšek, Adéla Ondrů-
šková, Radim Podškubka, Tobias Šůs-
tek, Patrik Trnčák 
 

Svátost biřmování přijali 
Dominik Holeček, Ondřej Indra, Micha-
ela Indrová, Jan Knotek, Veronika Ko-
níčková, Gabriel Kovář, Dominika Ko-
vářová, Kryštof Kroupa, Ctibor Mlýnek, 
Terezie Pešlová, Alžběta Stojaspalová, 
Johana Šimková, František Šobáň, 
Ondřej Špendlík, Vojtěch Špendlík, 
Michaela Mikesková (Nová Lhota), Da-
vid Čagánek (Nivnice), Jan Charvát 
(Nivnice), Klára Mášová (Nivnice), Pro-
kop Škrabálek (Nivnice), Adam Velecký 
(Nivnice) 
 

Do společenství církve jsme přijali  
Veronika Jílková, Jakub Kašpařík, Jo-
sef Knotek 

 

Člověk a víra: Vojtěch Hlávka: 15 
Člověk a víra: Šišpera Zbyněk: 16 
Dominik Jakoubek: 18, 19 
J. Beneš, F. Tomíšek (Z cyklu rok ve Vlčnově): 21 
Rostislav Pijáček: 22, závěrečná strana 



 pátek 24. 12. Štědrý den 
  V 7.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření 
 7.30 hodin Mše svatá  
 15.30 hodin Mše svatá pro děti 
 23.00 hodin Mše svatá půlnoční 

 sobota 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 svátostné požehnání  

 neděle 26. 12. Svátek Svaté rodiny (sv. Štěpána) 
 7.30 hodin Mše svatá s obnovou manželských slibů 
 9.30 hodin Mše svatá  s obnovou manželských slibů 
 16.00 hodin Živý betlém 

 úterý 28. 12. Svátek svatých Mláďátek 
 17.00 hodin Mše svatá 

 pátek 31. 12. Sedmý den v oktávu Narození Páně 
 17.00 hodin Mše svatá s poděkováním a prosbou o Boží pomoc 
 23.00 hodin Adorace na závěr roku 

 sobota 1. 1. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Závazný zasvěcený svátek 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 

 neděle 2. 1. 2. neděle po Narození Páně 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá 
 (14.00 hodin) Koncert Smíšeného sboru Kantiléna (čas bude upřesněn) 

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



První svaté přijímání 2021 

Biřmování 2021 


