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ROZMLUVY S OTCEM  

Milé sestry, milí bratři, 

dostává se vám do rukou nové číslo 

farního časopisu Jákob. Letos se nám 

po dvouleté pauze podařilo prožít dobu 

postní a Velikonoce zcela bez omeze-

ní. Slavili jsme slavnost Nanebevstou-

pení Páně a slavnost Seslání Ducha 

Svatého, proběhlo první svaté přijímání 

i slavnost Těla a krve Páně. Uskutečni-

la se také tradiční vlčnovská Jízda krá-

lů s doprovodným programem i se 

slavnostní mší svatou. Nyní končí škol-

ní rok, začínají prázdniny, pro mnohé 

očekávaná dovolená. 

Během roku vás v ohláškách průběž-

ně informujeme o akcích a událostech 

spojených s naší farností a církví. 

Značná část těchto informací je zamě-

řena na práce spojené s opravou fary 

(program Energeticky vědomá moder-

nizace fary Vlčnov) a s výstav-

bou kaple Panny Marie. Veš-

kerá tato činnost slouží k lep-

šímu zázemí a udržení majet-

ku, který nám předali naši 

předkové a který slouží naší 

farnosti. Děkuji za pomoc 

všem brigádníkům, řemeslní-

kům, za vaši finanční či jinou podporu 

i za veškeré modlitby. 

V tomto čísle se k vám dostává také 

informace o přípravě farních misií, tedy 

duchovní obnově naší farnosti, které se 

uskuteční v březnu příštího roku. Při-

M  I  S  I  E  

jsou možností zrevidovat 

náš VZTAH k Pánu Bohu,  

ale také k našim bližním 
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jměme tuto duchovní nabídku a náleži-

tě se na ni připravme. Informujme se, 

modleme se. Misie mají za cíl nabíd-

nout nám čas k uvědomění si, že být 

členy církve není jen formální záležitos-

tí – být pokřtěn, přistoupit k prvnímu 

svatému přijímání, k biřmování, mít 

svatbu v kostele – misijní modlitba 

a duchovní obnova nám dává možnost 

zrevidovat náš vztah k Pánu Bohu, ale 

také k našim bližním.  

Čas misií má být časem, který je 

pro všechny. Zvány jsou děti, mládež, 

starší, manželé i ti, kteří žijí sami. Za-

pojme se do společné modlitby a udě-

lejme si čas. Neříkejme už dopředu: 

„Já mezi ně nepatřím, to není pro mě.“ 

Všichni tvoříme farnost, jsme členy far-

ní rodiny. Pozvěme proto i ty, kteří me-

zi nás přijdou jen sporadicky. A dovol-

me si připomenout to nejdůležitější při-

kázání: Miluj Boha nade všechno 

a bližního jako sám sebe. 

Přeji dětem i mládeži pěkné období 
prázdnin a Vám všem příjemný čas 
dovolených. Těm, kteří budou praco-
vat, aby nám zajistili tak důležitý každo-
denní chléb, ať Bůh dopřeje své požeh-
nání. Pamatujme, že i tento čas je da-
rem od Pána Boha, buďme za něj 

vděční a nepromarněme ho. 

Váš P. Hubert Wójcik 

 

 

 
MODLITBA za lidové misie 

 

Duchu Svatý, Stvořiteli,  
ty sestupuješ od počátku  

Boží církve na Kristovy učedníky,  
abys osvítil jejich rozum,  
zapálil srdce, upevnil víru  

a posvětil jejich život.  
 

Prosíme tě, sestup během  
misijních dnů na naši farnost  

a naplň nás svými dary.  
 

Osvěcuj v pochybnostech, otevři 
naše srdce na dar Božího slova, 
vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj 

z hříchů a sjednoť nás vzájemnou 
křesťanskou láskou.  

 

Dej, ať podpořeni tvou milostí  
nalezneme během misií nový život.  

Ať žijeme ve vzájemné jednotě 
a lásce jako jedna  
rodina Božích dětí.  

 

Ať vydáváme světu pravdivé  
svědectví o dobrém Bohu.  

Ať dojdeme do šťastné věčnosti, 
kde budeme stále velebit  

Boží Trojici:  
Našeho nebeského Otce za dar 

stvoření, jeho syna Ježíše Krista za 
dar vykoupení a tebe, Ducha Svaté-
ho, za dar posvěcení na věky věků. 

 

AMEN  



„Ve dnech 15. – 22. prosince 

1946 se konaly ve Vlčnově 

sv. misie. Svátosti smíření se 

zúčastnilo na 2 500 věřících, 

svatého přijímání bylo podá-

no přes 7 000. Při této příleži-

tosti byl posvěcen také nový 

misijní kříž.“ Po 76 letech se 

mají v naší farnosti opět konat 

lidové misie. Přesně 3. – 12. 

března 2023.  

Lidové misie jsou spolu s exerciciemi (duchovními cvičeními) speciálním pastorač-

ním prvkem v katolické církvi. Lidové misie ve Vlčnově povedou členové Misijní 

společnosti sv. Vincence de Paul, kteří mají své sídlo v Lošticích. Direktorem misií 

je P. Ján Jakubovič, CM. Misionáři přicházejí s pověřením a požehnáním Svatého 

otce, k tomuto poslání obdrželi od papeže i privilegia (např. na závěr misií žehnají 

misijní kříž, u kterého mohou věřící každý rok na den ukončení misií získat plno-

mocné odpustky). Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá 

kázání a pobožnosti. Tyto misie se mají opakovat jednou za 10-15 let. Cílem misií 

je obrácení k víře a přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oži-

vení života farností a prohloubení víry farníků. Lidové misie jsou pro všechny vě-

kové skupiny – pro děti, mládež, manžele, staré i nemocné lidi. 

Duchovní synové sv. Vincenta zdůrazňují skutečnost, že nemůžeme překonat své 

hříchy nebo zlé sklony vlastní silou, ale jenom s Boží pomocí. Kladou tedy důraz 

na to, aby si lidé dali do pořádku svůj svátostný život. Dávají každému možnost 

přistoupit k svátosti smíření a přijmout eucharistii. Nabízí lidem generální neboli 

celoživotní svatou zpověď, pokračují tak v tradici svého zakladatele sv. Vincenta 

z Pauly. Lidé se mohou vyznat z těžkých, někdy velmi zraňujících hříchů. 

Velkou předností lidových misií je, že se konají doma ve farnosti. Kéž se nás se-

jde co nejvíce a prohloubíme svou víru a oživíme duchovní život farnosti.           
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Lidové misie 

kv 
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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 17. narozeniny.  

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

Kříž u kovárny Pavlackých 

Umístění: u Pavlackého kovárny, ulice 

Kaunická, v blízkosti zemědělského 

družstva 

Popis: kamenný 

Rok postavení: kamenný byl postaven 

v roce 1937 (stojí na místě dřevěného 

z roku 1882, jehož cena byla 50 zlatých) 

 

Doložené informace: v záznamech 

z roku 1882 je uvedeno: „...kříž na hlavní 

cestě k panskému dvoru, dřevěný, bar-

vou natřený s plechovou figurou...“ 

 

Nápisy na kříži:  V tomto znamení zví-

tězíš 

 

Kříž u lesa Hluboček 

Umístění: vedle vodárny 

Popis: kamenný 

Rok postavení: 1940 

 

Kdo jej nechal postavit: Jakub Ma-

chálek z domu číslo 57 (bratr Jana Ma-

chálka, kooperátora v Krumsíně) 



Doložené informace: Jakub Machálek 

postavil kříž se souhlasem svého bratra 

na jeho pozemku uváděného v trati 

„Rovná kříž“. Kříž byl posvěcen 20. září 

1940 dp. D Janem Machálkem. 

 

Nápisy na kříži: na přední straně bez 

nápisu, ornamentu a jiných symbolů. 

Na zadní straně je zatím čitelný nápis 

„Věnovala rodina Machálkova – 1940“ 

 
Kříž na kraji obce k Veletinám 

Umístění: na dolním konci za Araverem, 

po pravé straně směrem na Veletiny, 

za ulicí Pod Bočky 

Popis: kamenný s ocelovým křížem 

Rok postavení: 1940 

Kdo jej nechal postavit: Marie Lečby-

chová z Boršic (rozená Indrová). 

Na památku zavraždění jejího praděda 

Antonína Indry, který zde byl před mno-

ha lety zabit a oloupen o peníze nezná-

mým vrahem, když se vracel z jarmar-

ku. 
 

Doložené informace: dle farní kroniky 

byl vysvěcen v roce 1947 

 

Nápisy na kříži: přední strana: Smiluj 

se nad námi Bože podle velikého milo-

srdenství svého ; zadní strana: Kříž 

tento postaven byl k upomínce zemřelé 

rodiny Jindrovy R 1940 
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Oprava chybného údaje z jarního vydání: Kříž 
u Západní farmy: Paní Pavelčíková měla 6 dětí 
(Annu, Marii, Jana, Josefa, Antonína a Františka). 

Text: Josef Knotek, redakčně kráceno 



Svatý otec František o poled-
n i  1 3 .  5 .  j m e n o v a l 
37. pražským arcibiskupem 
J. Exc. Mons. Jana Graubne-
ra, který byl doposud arcibis-
kupem naší olomoucké diecé-
ze a metropolitou morav-
ským. Ve funkci tak nahra-
dí Mons. Dominika Duku OP. 

Jan Graubner se narodil v Brně 
29. 8. 1948 a vyrostl ve Strážni-
ci jako jeden z pěti sourozenců. 
V roce 1968 byl přijat do kněž-
ského semináře a na Cyrilome-
todějskou bohosloveckou fakul-
tu v Olomouci. Kněžské svěcení 

přijal 23. června 1973. 

Působil jako kaplan ve Zlíně 
a ve Valašských Kloboukách. 
Od roku 1982 do roku 1990 byl 
farářem ve Vizovicích a zároveň 
působil jako excurrendo admi-
nistrátor nejprve v Provodově 

a později v Horní Lhotě. 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem taga-
rijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibis-
kupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil 
citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka 
Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován 

arcibiskupem olomouckým. Správu diecéze převzal 7. listopadu 1992. 

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval 
síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá 
se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci a stavění mostů 
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Jan Graubner novým pražským biskupem 
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mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci 
rodin, pro které založil Centrum pro rodinu 
s pobočkou v každém děkanátu diecéze. 
Je duchovním rádcem Orla. Založil zbož-
né sdružení Eucharistická hodina. Věnuje 
se obnově poutních míst Velehrad a Svatý 
Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, 
včelařů a dalších profesních skupin, nebo 
děkanátních poutí za obnovu rodin 
a kněžská povolání. Inicioval Pocty du-
chovních, kteří zahynuli v koncentračních 
táborech, či velké výstavy jako Církev 
a republika, nebo A. C. Stojan. Založil 

edici audioknih Edice Velehrad. 

V letech 2000 až 2010 byl předsedou 
České biskupské konference, pak místo-
předsedou a od roku 2020 znovu předse-
dou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro 
charitativní činnost, misie a novou evan-
gelizaci. Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, 
jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilo-

metodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady. 

Přejeme novému pražskému arcibiskupovi hodně zdraví, sil a Boží požehnání 
pro jeho službu.  

Převzato z cirkev.cz 

Titulární diecéze je zaniklá diecéze, 
kterou dostávají jako formální titul vy-
svěcení biskupové nebo arcibiskupové 
ke své funkci. Titulární biskup tak na 
rozdíl od sídelního biskupa nemá 
„svou“ diecézi ve správě, často její 
(historické) území ani nikdy nenavštíví.  

Diecéze tagarijská  

(latinsky Dioecesis Tagariensis)  

Byla katolická diecéze v římské provin-
cii Byzacena (v dnešním Tunisku.) Ny-
ní je titulární diecézí.  

Církevní slovníček 

Jan Graubner byl titulárním biskupem tagarijským 
od 17. březen 1990 do 28. září 1992  
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Pane Ježíši,  
Tobík, Kuba, Ondra, Lukáš 

Matouš, Vítek, Agátka a Nina  

se tě chtějí zeptat 

 Vidíš a slyšíš všechno, co lidi 

dělají a říkají? 

 Je pravda, že slyšíš všechny 

myšlenky na světě?  

 Vážně víš o každém hříchu? 

 Odkud znáš všechny modlitby? 

 Jak vypadá nebe a potkáme se 

tam jednou všichni? 

 Jak budeme my vypadat v nebi? 

Z deníčku PRVOKOMUNIKANTA 

Pane Ježíši, děkuji ti za 

 můj život 

 rodinu, rodiče a sourozence 

 kamarády 

 všechno na světě 

 život na zemi a za všechny tvory 

 to, že jsme všichni zdraví a šťastní 

 to, že se máme doma všichni rádi 

 to, že za tebou můžeme chodit do 

kostela a že nikdy nejsme sami 
 přírodu, stromy a květiny, které 

rostou na jaře 
 dárky a jídlo 

Pane Ježíši, přál bych si aby 
 nikdy nebyla válka a byl na celém 

světě mír a klid 

 se měli všichni na světě dobře 

a lidé na sebe byli hodní 

 abych už nehřešil 

 abych mohl změnit čas 

 neexistovali pytláci 

Pane Ježíši, buď se mnou, když 

 budu v nebezpečí 

 na tebe myslím a modlím se k tobě 

 jsem sám doma, ve škole 

 mám z něčeho strach 

 nevím si rady 

 jsem smutná 

 jednou budu umírat 
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Minulý rok v létě uspořádal pan farář pro scholu a ministranty třídenní výlet. Jelo 
se do Nové Lhoty, kde jsme byli ubytovaní na nově zrekonstruované faře. Poté, 
co jsme se zabydleli, šli jsme se podívat po okolí a zahráli jsme si na hřišti, které 
se nacházelo kousek od fary. A jakmile jsme se vrátili zpět na faru, začali jsme 

chystat vše potřebné na večerní opékání špekáčků.  

Schola pomohla s přípravou v kuchy-
ni a ministranti zatím nanosili dříví 
na oheň. Pomalu se začalo stmívat, 
když jsme začali opékat. Všude pano-
vala příjemná atmosféra. Kluci si opo-
dál kopali s balónem a holky polehá-

valy v houpacích sítích.  

Druhý den jsme se vydali na túru 
do blízkého Rekreačního střediska 
Vápenky, kde si někteří z nás zapla-

vali v krytém bazénu. Ten, kdo nešel do bazénu, zůstal v restauraci, která byla 
součástí střediska, a koupil si něco dobrého. Nikdo však po zábavném koupání 
neodolal výborným nanukům. Když jsme se vrátili z výletu, kluci měli pořád spous-
tu energie, a tak si šli zahrát s panem farářem fotbal. Navečer jsme se podívali 
do malého kostelíka, kde jsme se pomodlili růženec. Večer, než jsme šli spát, za-

hráli jsme si různé hry.  

Ráno, když jsme se všichni vzbudili, 
nás čekala ta méně příjemná část – 
uklízení. Společně jsme to však rychle 
zvládli a než jsme se vydali na cestu 
domů, odběhli jsme si opět na chvilku 

na hřiště. Byla to opravdová zábava. 

Letos se chystáme na týdenní soustře-
dění do Pozlovic od 14. 8. do 20. 8., 
na které se už všichni velmi těší. Kdo 
by se k nám chtěl připojit, má ještě 

možnost. 

Soustředění scholy a ministrantů 

ao 



Milí čtenáři, již brzy nastane čas prázd-

nin. Léto, sluníčko, koupání, prázdniny 

u prarodičů, tábory, návštěvy hradů 

a zámků, zoologických zahrad, výlety 

do velkých měst nebo do přírody. Také 

to však mohou být návštěvy poutních 

míst neboli poutě. Dříve na poutě cho-

dily celé generace rodin, děkovaly Pá-

nu Bohu a prosily na těchto místech 

o ochranu a pomoc pro sebe a své ro-

diny. 

Proto je letošní prázdninová soutěž 

určena dětem i dospělým. Vyfotogra-

fujte se na poutních místech naší 

republiky, ale i v zahraničí. Vybírat 

můžete známá poutní místa, či malé 

neznámé kaple, ke kterým chodí jen 

místní lidé a starají se o ně, aby se 

na ně nezapomnělo. 

Své fotografie zašlete v průběhu prázd-

nin na email: gabkuratko@email.cz. 

K fotografii uveďte jméno autora 

(soutěžícího) a název poutního místa. 

Prázdninová fotosoutěž 
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Zasláním svých příspěvků dáváte sou-

hlas k tomu, aby byly zveřejněny 

na nástěnce v kostele, na webu farnos-

ti, Instagramu či přímo v Jákobovi.  

Vyhodnocení soutěže proběhne při mši 

svaté v neděli 4. září. Vylosováni 

a odměněni budou 3 účastníci. Těšíme 

se na vaše snímky a přejeme, ať si 

letošní prázdniny i dovolené opravdu 

užijete. mami 

Letní zastaveníčka 

Impulzy k zamyšlení na letní témata 

a podněty k drobným duchovním 

a psychickým cvičením určené hlavně pro 

ženy naleznete na stránkách Arcidiecézní-

ho centra pro rodinný život. 

mailto:gabkuratko@email.cz
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Výzvy, prosby, poděkování  

Drazí farníci, letos jsme měli možnost uspo-

řádat v naší farnosti Sederovou večeři, při níž 

jsme ochutnali potraviny, které se při této 

události podávají. Chtěli bychom tímto podě-

kovat všem, kteří se do příprav zapojili. Těší 

nás velký zájem a věříme, že se nám podaří 

tuto praxi zdokonalit tak, aby se stala sou-

částí duchovního programu naší farnosti. 

 

 

Ve středu 27. dubna po mši svaté připravila paní Marie 

Knotková zajímavé povídání o svém strýčkovi, rodáku 

z Vlčnova, Msgre ThDr. Josefu Mošťkovi. 

Lidé, kteří ho osobně znali, popisovali, že 

když někam přišel, rozsvítil to tam. Měl vy-

nikající paměť na jména, ptal se na členy 

rodiny s velkým zájmem, často děkoval. Mohli jsme si přečíst 

smutné psaní, které jako malý chlapec poslal domů 

z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, ať si pro něj maminka 

přijede. Moc se mu stýskalo. Prohlédli jsme si spoustu fotek. Silně na nás zapůso-

bilo, jak byl vězněn. On sám prý nevzpomínal na těžký žalář s nenávistí, dovedl si 

najít na všem to pozitivní. 

Sederová večeře 

Večerní setkání nad životem P. Josefa Mošťka 

Vzpomínky farníka 

kv 
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Poslední neděli v červnu se po menší odmlce uskuteční také již tradiční farní den. 

Na společnou rozmluvu a posezení jste všichni srdečně zváni. Prožijme tento od-

polední čas jako farní rodina ve vzájemném sdílení i mimo zdi kostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim bychom vás pak rádi pozvali na jednodenní farní zájezd na místo mod-

litby zasvěcené Panně Marii na Turzovku. Po cestě bychom navštívili také Velké 

Karlovice a další zajímavé body, které by tuto naši pouť mohly 

zkrášlit. Informace o termínu i programu budou upřesněny. 

Farní den 

Farní zájezd 

N 

E 

D 

Ě 

L 

E 

26.6. 

14:30 

f 

a 

r 

n 

í 
 
 

z 

a 

h 

r 

a 

d 

a 

2022 

Pouť ke sv. Antonínku 

NEDĚLE 14.8. 2022 
15:00 

Mše svatá při pouti na Svatý Antonínek se jako 
každý rok uskuteční společně s farnostmi Kněž-
dub a Tvarožná Lhota. Všichni pěší poutníci se 
setkají v 11 hodin před kostelem, odkud po krát-
ké modlitbě vyrazí na společnou pouť. 

ZÁŘÍ 2022 
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Kronika farnosti 

Do společenství církve jsme přijali  
 

Pavla Zastoupilová, Eliška Uhlířová, 

Marek Hradílek, Tamara Martina Bo-

háčková, Daniel Machů, Anna Matuší-

ková, Nela Anežka Mošťková, Jiří Ha-

nuliak, Lukáš Hořejší, Vojtěch Klimpl 
 

Svátost manželství uzavřeli  
 

Jakub Matušík a Tereza Kašpaříková 

Patrik Hořejší a Dominika Vozárová 

Adam Zelinka a Kateřina Knotková 
 

Do Božích rukou jsme odevzdali 
 

Jaroslav Moštěk, Antonín Zpěvák, Ma-

rie Křapová, Marie Ondrůšková, Marie 

Kovářová, Marta Moštková, Anna Křa-

pová, Josef Mikulec, Marie Zapletalo-

vá, Jarmila Ulčíková, Marie Nevařilová, 

Vlastimil Crla, František Šimek 
 

První svaté přijímání přijali  
 

Hana Barátová 

Vítek Buráň 

Tobiáš Kadlčík 

Jakub Křapa 

Tereza Lakosilová   

Ondřej Mikuška 

Nina Mudráková 

Lukáš Šupka 

Matouš Šobáň   

Agáta Zemková 



 neděle 26. 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 24. 7.  17. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá - Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 
 9.30 hodin Mše svatá - Slavnost sv. Jakuba, oslava patrocinia farnosti 

 pondělí 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
 18.00 hodin Mše svatá  

 9. 8. - 14. 8. Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 

 neděle 14. 8. 20. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
  Farní pouť na Svatý Antonínek 
 15.00 hodin Mše svatá naší farnosti na Svatém Antonínku 

 pondělí 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
 18.00 hodin Mše svatá ze slavnosti 

 sobota 27. 8. Arcidiecézní Pouť Rodin na Svatém Hostýně  

 neděle 4. 9. 23. neděle v mezidobí 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá s duchovním zahájením školního roku žehnáním 

aktovek a všem školákům a pedagogům 

 neděle 11. 9. 24. 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 

Všechny mše budou přenášeny také online.  

Program obsahuje jen výčet těch nejdůležitějších bohoslužeb a akcí.  
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Program 

Neprodejný list pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Vlčnov. 
Redakci tvoří Marie Mikuláštíková, Anna Mošťková, Kamila Vorbo-
vá, 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 



Jízda králů 2022 

Pouť Jízd králů 

První svaté přijímání 2022 


