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ROZMLUVY S OTCEM  

Milé sestry, milí bratři, 

tento církevní rok je zasvěcen rodině 
a svatému Josefovi. A právě zázemí 
a příklad rodiny je velmi důležitý, neboť 
tam čerpáme svůj první vzor – příklad 
a hodnoty, které nás budou provázet 
celým životem. Josef je svým příkla-
dem, pracovitostí a starostlivostí vzo-
rem zejména pro muže, otce, ale může 
jím být také pro nás ostatní. Každou 
středu společně slavíme mši svatou 
za přímluvu a požehnání tohoto světce. 
A já nám přeji, aby nás přímluva svaté 
rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, prová-
zela i nyní, v nastávajících letních mě-
sících.  

          Váš P. Hubert Wójcik 

Milý otče, je to již téměř rok, co 
jste součástí vlčnovské farnosti. Jak 
tento rok hodnotíte?  
První rok kněze v nové farnosti je vždy 
poněkud zvláštní – nejen kněz, ale 
i farníci mají svá očekávání a předsta-
vy. Skutečnost uplynulého roku byla 
však navíc neobvyklá také probíhající 
pandemií koronaviru, s čímž neměl 
nikdo z nás předchozí zkušenost. Po-
znamenány tím byly aktivity, na které 

jsme během roku zvyklí, a to jak 
v našem osobním, tak v pracovním 
životě. Dotklo se to samozřejmě také 
aktivit náboženských, církevních. Se-
tkávání na bohoslužbách i ve školách 
bylo omezeno, mnoho lidí bylo odkázá-

V rodině jsou tři slova, 

o která je třeba dbát: 

PROSÍM, DĚKUJI 

A PROMIŇ 
papež František 
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no na sledování bohoslužeb v televizi 
či na pouhé občasné zúčastnění se. 
Ve farnosti jsme se tedy více soustředi-
li na práce „opravné“. Doufám však, 
že uvolnění, které přichází, nám umož-
ní bohatší prožití následujícího církev-
ního roku. I tak se ale domnívám, 
že jsme ani tento čas nepromarnili, 
a to jak ve službě druhým, tak ve služ-
bě farnosti. 
 

Poprvé jste měl možnost prožít ve 
vlčnovské farnosti také Slavnost 
Těla a Krve Páně – Boží tělo. Bylo 
pro Vás něco novinkou? Liší se tato 
slavnost něčím od slavnosti v Pol-
sku? 
Já již v Polsku 30 let nejsem :-) Napo-
sledy jsem tak v Polsku tuto slavnost 
slavil ještě jako bohoslovec. Stejně ja-
ko zde, i tam se v jednotlivých farnos-
tech udržují jisté tradice a zvyky, které 
se časem vyvíjí. Mění se jen lidé. 
A můžeme sledovat, že těch postupně 
ubývá. Přesto jde vidět, že kdo chce, 
kdo má zájem, slavnosti se účastní. 
V 95. roce jsem byl při obnově tohoto 
průvodu ve farnosti Velký Ořechov. 
V Luhačovicích a Pozlovicích jsme za-
se hledali vhodná místa. Tady je zažito, 
že jako oltáře slouží kaple. A o to snad-
nější bylo průvod provést. Překvapila 
mě ochota lidí, kteří se o kaple starají. 
Mnozí to, že se bude slavnost konat, 
vzali automaticky, bez pobízení a lidé 
(část z nich i v krojích) se průvodu 

s radostí zúčastnili. 

Před nějakým časem jsme dokon-
čili zatím jednu z největších oprav 
v tomto roce – výměnu střechy farní 
budovy. Jak byste průběh této akce 
zhodnotil? 
Již vloni jsme se s ekonomickou radou 
shodli, že přistoupíme ke generální 
úpravě a výměně střešní krytiny, latí 
a folií. A ačkoliv se práce musela hned 
dvakrát odkládat, nebojím se říct, 
že výměna proběhla zdařile. Mile jsem 
byl překvapen ochotou a zapojením 
farníků i lidmi, kteří si všímají, že se 
něco děje a chtějí se podílet. Zapojil se 
velký počet lidí, čímž jsme ušetřili ne-
malou část peněz - za demontáž, od-
voz staré krytiny a za pomocné práce, 
kterých bylo opravdu dost. Ještě jed-
nou bych chtěl poděkovat všem, kteří 
se na tomto díle podíleli a jakýmkoliv 
způsobem se zapojili. Také děkuji těm, 
kteří na tento konkrétní počin přispěli 
a v neposlední řadě všem modlícím se 
za šťastný průběh akce.  

 

Nastává čas prázdnin. Jak tento 
čas využít také k duchovnímu růstu? 

Během prázdnin a dovolených budou 

mnozí z vás vyhledávat příležitost 

k odpočinku či navštěvovat zajímavá 

místa (nakolik to jen bude za současné 

situace možné). Kromě navštěvování 

různých míst (pro některé v minulosti 

téměř nedostupných) poznáváme také 

různé kultury a odlišné způsoby života. 

Pro křesťany je však důležité navštěvo-
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vat také místa spojená s projevem naší 

víry, ať už se jedná o významné církev-

ní památky či poutní místa. A neměli 

bychom si tyto pouze prohlížet, i když i 

to je velmi důležité a přínosné, ale vě-

novat bychom se zde měli také modlit-

bě. Věnujme proto čas dovolených 

např. duchovní obnově, bohoslužbě či 

ztišení se. Chtěl bych všem popřát, 

aby byl pro ně tento čas odpočinku 

(pro jiné, např. zemědělce, pro změnu 

doba intenzivní práce) přínosem a po-

žehnáním.  

Za rozhovor děkuje redakce 

 

„Patris corde“ 

apoštolský list věnovaný sv. Josefu (2/3) 

Křesťanský realismus je statečným přijetím skutečnosti 
Svatý Josef je také přívětivým otcem, který „přijímá Marii 
bez předběžných podmínek,“ což je velmi důležité také 
dnes – pokračuje František -  „v tomto světě, kdy je psycho-
logické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě evident-
ní.“ Mariin snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijí-
má do svého života události, kterým nerozumí. Nepoddává 
se zklamání, nereaguje vzpourou, nechává stranou své 
úsudky, „neupadá do trpné rezignace, nýbrž odvážně a sta-
tečně se nasazuje.“ Jakoby nám Bůh skrze sv. Josefa opa-
koval „Nebojte se!“ 
 
Vede nás k tomu, abychom se statečností zakořeněnou v naději dávali prostor 
tomu, co jsme si sami nezvolili. „Takovýto způsob akceptace života nás uvádí 
do hlubšího smyslu. Život každého z nás se může zázračně obrodit, najdeme-li 
odvahu jej žít podle toho, co nám ukazuje evangelium. A nezáleží na tom, zda se 
všechno zvrtlo špatně a zda už je něco nevratné. Bůh může dát rozkvést květům 
mezi kameny,” píše František v listu “Patris corde.” Křesťanský realismus totiž nic 
neodmítá, protože „skutečnost ve své tajemné nezvratnosti a složitosti je nositel-
kou smyslu existence v jejích světlých i stinných stránkách.“ 
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Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná řešení“; on totiž 
„nehledal zkratky,“ nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti a přijímal za ni odpověd-
nost. Podobně také jeho příklad vede k přijímání druhých, takoví, jací jsou, 
a “k náklonnosti ke slabým, protože Bůh volí to, co je slabé.“ 
 
Umění měnit problémy v příležitosti 
Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit pro-
blém v příležitost a vždycky dává přednost důvěře v prozřetelnost. Zdá-li se někdy, 
že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám 
a tomu, co můžeme navrhnout, vynalézt a najít.“  
 
Josef je nucen řešit rovněž běžné rodinné problémy, když se ocitl v Egyptě a mu-
sel zabezpečit život Svaté rodiny. „Myslím, že v tomto smyslu je svatý Josef oprav-
du zvláštním patronem všech, kdo musejí opouštět svoji vlast kvůli válkám, nená-
visti, perzekucím a bídě,“ dodává papež František. Jakožto ochránce Ježíše a Ma-
rie, nemůže nebýt Ochráncem církve „protože církev je prodloužením Kristova Těla 
v dějinách.“ „Každý potřebný, každý chudý, každý trpící, každý umírající, každý 
cizinec je tak „dítětem, které Josef stále chrání.“ Témuž se musíme od Josefa učit 

také my.  

Pokračování v příštím čísle; Zpracovala am 
Celý dokument naleznete na vaticannews.va  

 

Určitě vás o prázdninách čeká mnoho 
krásných zážitků. Napište nám ze svých 
cest pohlednici na adresu farnosti a 
podělte se se svými radostmi. 
Pohlednice jsou mimo jiné slosovatelné. 
Na konci prázdnin tak můžete získat 
milou odměnu. 

Na vaše psaní se těší váš Jákob 
 

Římskokatolická 
farnost Vlčnov 
č.p. 118 
Vlčnov 
687 61 



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. 

Kříž na Hraničce 
Umístění: pod Starou horou, ul. Záhumní 
Popis: dřevěný s plechovou figurínou 
Krista 
Rok postavení: 1867 
Kdo jej nechal postavit: Jiří Moštěk 
z čísla popisného 151 
 
Kříž byl postaven před jejich búdú a rodi-
na kříž dlouhou dobu udržovala. 11. květ-
na 1922 byl Janem Mošťkem postaven 
(nový) kříž znovu pod Starou horou, před 
domem číslo 379. Kříž byl vysvěcen 
Dr. Klementem Žůrkem. 
 
Legendy: Antonín Moštěk (1926), rodák 
z Vlčnova žijící v USA, tvrdí: „Tento kříž 

postavil můj dědeček Jan Moštěk jako poděkování za vyslyšení modliteb a naro-
zení dvou synů Cyrila a Metoděje“ v roce 1885. Rok 1885 byl tisíciletým výročím 
úmrtí věrozvěsta Metoděje a téměř všichni vlčnovští chlapci v tom roce narození 
byli pokřtěni buď Cyril, nebo Metoděj. 
 
Nápisy na kříži: bez nápisu a letopočtu 
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Kříž ve vinohradech 
Umístění: u kapličky, původně pod Bočky 
Popis: kamenný 
Rok postavení: 1877 
Kdo jej nechal postavit: Jakubovi rodiče za 100 zl. 
Doložené informace: zhotovil jej kameník J. Trňák 
z Uherského Brodu 

Kříž u sv. Jakuba 
Umístění: u zdrav. střediska, ulice Vinohradská 
Popis: kamenný s ocelovým křížem, na základním 
kamenu vytesán svatý Jakub s praporem, na kříži 
Kristus a modlící se anděl 
Rok postavení a vysvěcení: 1881 k poctě patrona 
sv. Jakuba (renovovaný v roce 2003 a 2016).  
Doložené informace: dílo kameníka J. Trňáka 
z Uherského Brodu  
Kdo jej nechal postavit: vlčnovská obec 
 
Nápisy na kříži: SVATÝ JAKUB 

Legendy: mladý c.k.četník Jakub Kundrata 
ze Svatobořic se po nastoupení do svého nového 
působiště ve Vlčnově v búdě starosty J. Pavelky 
napil více vína a pospával mezi búdami. Kolem de-
váté hodiny večerní šel kolem do Veletin M. Kadlčík 
a uviděl zde sedět dřímajícího četníka. V domnění, 
že je to četník Černý, který jej udal za pytlačení, vytáhl mu opatrně šavli, uťal hlavu 
a kolbou zohavil. O svém zločinu pověděl pouze svému bratrovi. Ačkoliv byl pode-
zřelý, nepodařilo se mu tento čin dosvědčit. Vražda zůstala 17 let neobjasněna, 
k usvědčení došlo teprve v roce 1894. M. Kadlčík byl odsouzen k smrti, ale trest 
mu byl zmírněn na 18 let v žaláři na Měrově.  
 
Nápisy na kříži: Tento Kříž je vyzdvižen ke cti a chvále Boží od Františka Kundra-
ta a jeho Manželky ze Svatobořic na Památku, že jejich Syn Jakub c.k.četník zde 
od zlomyslného člověka 20. března 1877 nevyně zavražděn byl. Kdo lásku 
k mrtvému máš věnuj za duši tuto Otče náš 

Text: Knotek Josef 
redakčně kráceno 
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Korouhve 
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Korouhev - obecně 
Korouhev je prapor, který se užíval ve 
vojsku, v různých sdruženích a spol-
cích, občanských i náboženských, jako 
znamení pospolitosti, uspořádání 
a jednoty. Studiem korouhví, praporů 
a vlajek se zabývá vexilologie, jejíž 
název je odvozen od korouhve oddílů 
římské armády (vexillum). 
 
Náboženské korouhve, užívané při 
poutích, zejména v barokní době, byly 
během roku umístěny v kostele, často 
zasazené v otvorech v lavicích. Měly 
vyšívaný nebo malovaný prapor zavě-
šený na příčném ráhnu, spodní okraj 
byl často trojcípý a zdobený třapci. 
 
Procesní korouhve nosívali mládenci 
v první řadě náboženského průvodu 
(procesí, od latinského procedere – 
putovat). Pravidelně se procesí pořá-
dala většinou o Velikonocích, o svát-
cích Božího těla, Nanebevstoupení 
Páně či Seslání Ducha svatého 
(Letnice). Některá procesí byla organi-
zována jako prosebná, například proti 
suchu, moru, válce, za déšť. Putovalo 

se též na poutní místa, často marián-
ská, a to zejména o mariánských svát-
cích – Navštívení Panny Marie (2.7.), 
Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) či 
Narození Panny Marie (8.9.). Duchu 
procesí odpovídaly i náměty nábožen-
ských výjevů na korouhvích. 

Korouhve z hlediska vexilologie 
Ve vexilologii se korouhví rozumí způ-
sob vyvěšení látkového listu. Na rozdíl 
od vlajky, která se vytahuje na stožár, 
vlajkovou tyč či vlajkový stěžeň pomocí 
lanka, a od praporu, který je k žerdi 
pevně přichycen, korouhev je přichyce-
na kratší stranou k vodorovnému příč-
nému ráhnu, na kterém je látkový list 
zavěšen svisle.  

am 

Posledních několik měsíců zdobí presbytář našeho kostela a starou kapli po 
každé straně jedna korouhev. Najdeme zde vyobrazení sv. Josefa s Ježíš-
kem, Pána Ježíše,  jeho matku Pannu Marii či např. sv. Antonína. Všechny 

čtyři korouhve jsou dědictvím našich předků a mladší generaci  
tak mohou být něčím neznámým.  



Výzvy, prosby, poděkování  
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Na novou střechu farní budovy se pomýšlelo již dlouho a její letité „nedostatky“ se 
snažily napravit mnohé dílčí opravy. Ty však již nedokázaly řešit aktuální situaci a 
pro havarijní stav střešní krytiny bylo proto rozhodnuto pro její celkovou výměnu. 
Jelikož se měli na práci podílet také dobrovolníci z řad farníků, nemile nás překva-
pila hned dvojitá změna termínu. Z původního 12. dubna byl začátek rekonstrukce 
přesunut na 29. dubna a práce trvaly bezmála 14 dnů. Samotná oprava – výměna 
krytiny, střešních latí a folií – byla pod vedením firmy Střechy s.r.o. pana Libora 
Michalčíka z Hluku, dokončena 20. května.  

Poděkování tak patří těm, kteří se na úspěšném dokončení tohoto díla podíleli. 
Velké díky patří také všem, kteří na úhradu tohoto konkrétního účelu přispěli 
a přispívají. Děkujeme obci Vlčnov za poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč 
a Zlínskému kraji, kde se 
nám také z odboru kultury a 
památkové péče podařilo 
získat dotaci. V neposlední 
řadě děkujeme za nespočet 
modliteb, kterými jste celý 
tento počin doprovázeli. 

Výměna střešní krytiny 

Zrestaurování obrazu sv. Jakuba staršího 
Již nyní však probíhá další „oprava“. Původní oltářní obraz se zobrazením sv. Ja-
kuba staršího bylo rozhodnuto pro jeho velmi špatný stav zrekonstruovat. Obraz 
byl až do současnosti umístěn na chodbě 1. patra farní budovy a naposledy byl 
slavnostně použit při primici p. Rudolfa Repky (jako součást provizorního oltáře na 
hřišti). Díky štědrému daru dobrodince jsme se mohli začít reálně zajímat o jeho 
zrestaurování.  

Obraz byl 17. března předán do rukou bývalé restaurátorky Slováckého muzea 
paní Ludmily Štefánkové z Buchlovic. Samotná oprava se v současné době blíží 
k závěru. O tom, jak restaurování tohoto obrazu probíhalo, bychom se s vámi 
(nejen prostřednictvím příštího vydání časopisu Jákob, ale také při promítání 
v kostele) rádi podělili. Obraz bude na své původní místo, nad oltář v boční kapli, 
umístěn na hody a oba obrazy se budou na tomto místě střídat. 

Vyúčtování:  
Celkové náklady  
Dotace z obce       
Dotace ze Zlínského kraje      
Částka k úhradě (ze sbírek a darů )   

 
817.284 Kč 
350.000 Kč 
185.000 Kč 
282.284 Kč 
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 Autoři fotografií: 
Pavel Vávra: titulní strana, 8 
Viktor Čičel: 2 
Jan Zemek: závěrečná strana 

KRONIKA farnosti (první pololetí) 

 

 
Dominik Jakoubek: 6, 7, 10 
P. Ladislav Kunc: 4 

Do společenství církve jsme přijali  
Dominik Kovář, Ondřej Chmelina,  
Viktor Pavel Hruboš, Marie Kadarová, 
Amálie Kunderová, Patrik Trnčák,  
Jaroslava Anna Trnčáková, Antonín 
Vozár, Anna Zemková, Karolína Indro-
vá, Marek Juračka, Anna Marie Slintá-
ková 
 
Svátost manželství uzavřeli  
David Řezníček a Bohdana Šobáňová, 
Jakub Juriga a Pavlína Sedláčková 
 

Do Božích rukou jsme odevzdali 
Františka Kolková, Vlasta Mikulcová, 
Karel Mikulec, František Chvilíček,  
Anna Jančová, Ludmila Vlachynská, 
František Zemek, Jaroslav Kolek, Miro-
slav Kovář, Jiří Zemek, Marie Klabač-
ková, Josef Tykal, Marie Koníčková, 
Eduard Coufalík, Ladislav Ryšavý, 
Zdeněk Králíček, Josef Nevařil, Božena 
Šobáňová, Ludmila Kondelová, Jan 
Janča, Marie Křapová, Ludmila Křapo-
vá, Jan Mudrák, Miloslav Šipl, Ludmila 
Kašpaříková 



 neděle 27. 6. Slavnost výročí posvěcení kostela  
 7.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 

 pondělí 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
 8.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 

 neděle 25. 7. Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 7.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 

 neděle 8. 8. 19. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin Mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 

 neděle 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 7.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 
 9.30 hodin Mše svatá ze slavnosti 

 neděle 5. 9. 23. neděle v mezidobí 
  Děkování a prosba za úrodu 
 9.00 hodin Slavná mše svatá s děkováním a prosbou za úrodu, za příznivé-

ho počasí se uskuteční pod širým nebem u kaple pod vinohrady 

 sobota 11. 9.  Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání 
na Velehradě 

 neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin  Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá se slavností prvního svatého přijímání 

 sobota 2. 10. Památka svatých andělů strážných 
 9.00 hodin Mše svatá  se slavností udílení svátosti biřmování 

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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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 



Rekonstrukce střechy farní budovy 

Všem upřímné Pán Bůh zaplať 


