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ROZMLUVY S OTCEM  

Milé sestry, milí bratři, 

všechny Vás zdravíme na stránkách 

našeho farního časopisu. Vánočním 

vydáním vstupujeme do nového církev-

ního roku a novým je také časopis Já-

kob, který prochází hned několika změ-

nami. Rádi bychom Vám na prvních 

stránkách představili nového a důleži-

tého člena naší farní rodiny. Toto číslo 

však začneme poněkud skromně, jen 

pár stránkami a hlavně s přáním po-

žehnaných Vánoc. 

          Vaše redakční rada 

Nová farní rodina 

Otec Hubert Wójcik [Wojčik] pochází 
z Polska, přesněji z farnosti Przywory 
z Opolské diecéze. Po maturitě odešel 
do kněžského semináře ve městě Nysa 
a na žádost olomouckého arcibiskupa 
Františka Vaňáka, společně s dalšími 
šesti spolubratry, odešel v roce 1991 
studovat do Olomouce. V roce 1992 
byl vysvěcen na jáhna, působil 
v Otrokovicích a v roce 1993 přijal 
v Olomouci kněžské svěcení. Jako 
kaplan působil v Holešově, čtyři roky 
strávil ve farnosti Velký Ořechov a roku 
1998 nastoupil jako farář do Luhačovic 

a  Poz lov ic ,  kde s louž i l  až 
do letošního roku. 1. červencem se 
stal správcem vlčnovské farnosti. 

 

Milý otče, co Vás vedlo k tomu 
vybrat si právě kněžské povolání? 

K víře jsem byl veden od malička 
a dlouhá léta jsem ministroval. To, že 
si zvolím tuto cestu, mi bylo jasné 
dávno před maturitou. Povolání ke 
kněžství musí člověk pocítit a v ten 
okamžik prostě ví, že je to směr, kte-
rým by se měl vydat. Laicky bych to 
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přirovnal asi k tomu, jako když vyrazíte 
na zábavu a uvidíte slečnu nebo chlap-
ce, o nichž hned víte, že to jsou ti pra-
ví. Asi takto je to i s kněžským povolá-
ním :) 

 

Když jste přijel poprvé do Česka, 
překvapilo Vás něco? Bylo Česko 
v něčem jiné? 

Rok 1991, kdy jsem do tehdejšího Čes-
koslovenska přijel, byl dobou krátce po 
otevření hranic. Stejně jako v Česku 
kolovala jistá představa o Polsku i Po-
láci měli svou představu o tom, jak to 
asi fungovalo v Československu. Často 
jsme tak usuzovali právě podle výpově-
dí lidí, kteří u vás pracovali a chodili do 
kostelů, např. na Ostravsku. Ty byly 
téměř prázdné a bez mladých. Já jsem 
však s pevnou představou nepřijížděl 
a vše, co jsem viděl, mě spíše mile pře-
kvapovalo. I zde bylo tolik živých far-
ností! Po letech mého působení jsem 
začal postupně objevovat jiný svět, 
který byl velmi blízký tomu, v němž 
jsem vyrůstal. 

 

Jaké hlavní cíle si v naší farnosti 
v poslání kněze kladete? 

Primárním cílem, ale i mým osobním 
přáním je, aby farnost mohla opět žít 
podle církevního roku, tedy NAPLNO! 
Abychom měli neomezený přístup do 
kostela, ke svátostem, mohli slavit 
svátky a události církevního roku a vě-
novat se všem skupinám – od dětí, až 

po ty nejstarší. Zatím to tak bohužel 
není, neboť od doby, co zde působím, 
jsou stále nějaká omezení. Takže dou-
fám, že mi bude dáno se s farností 
i mnohými farníky ještě seznámit. 

 

Nastala doba adventní a blíží se 
čas vánoční. Liší se v něčem polské 
Vánoce od těch českých? 

Každá oblast, jak Valašsko, tak i Slo-
vácko či Haná, má trochu jiný průběh 
svátků, ale podstata Vánoc je všude 
stejná. Jsou však samozřejmě různé 
tradice či zvyky. Např. tady se zavedla 
Tříkrálová sbírka, kdy děti s dospělými 
navštěvují domy, aby do nich přinesli 
požehnání a při tom se vybírá také na 
charitu. U nás bylo zažito (a letos je to 
poprvé, co se tento zvyk konat nebu-
de), že kněz a ministranti navštěvovali 
každý dům či rodiny, které si to přály 
a s nimi se společně pomodlili. Rozdíl 
v podstatě prožívání bohoslužeb a udě-
lování svátostí však velký není. Vánoce 
byly a jsou (v Polsku i tady) zejména 
svátky rodinnými. 

Pozn. redakce: Jisté rozdíly lze sledo-
vat např. ve slavnostní tabuli. Místo 
bramborového salátu se ve Slezsku 
dělají bramborové knedlíky a celkem 
se podává 12 chodů jídla. 

. 

Co by si měli lidé o Vánocích při-
pomínat, co je smyslem Vánoc a do-
by adventní? Je něco, co byste chtěl 
farníkům sdělit, připomenout? 
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Chtěl bych farníkům říci, že teď už nás 
může být v kostele více. Kostely se 
začínají postupně otevírat a rád uvítám 
každého, nakolik to jen bude možné. 
Letošní rok byl a je poněkud zvláštní, 
ale nabízí nám možnost mít více času 
pro své blízké, ale také více času na to 
Vánoce prožít. Přeji všem, aby mohli 
zakusit podstatu adventu a svátků vá-
nočních. Každý, kdo absolvoval pouť 
do svaté země, si určitě uvědomuje, že 
vnější prožívání bude hodně ovlivněno 

od prožívání vnitřního. Zapojme se 
proto osobní modlitbou, přijetím svá-
tostí, účastí na bohoslužbě, ztišením 
se či pomodlením se před betlémem, 
který se nám letos podařilo opravit. 
Vánoce jsou svátky a radostnou zvěstí 
opravdu pro všechny, i když je každý 
prožívá trochu jinak. Přesto však musí 
zaznít jejich podstata: vždyť JEN TĚŽ-
KO SE BUDE KONAT OSLAVA BEZ 
OSLAVENCE. 
 

Pokoj a požehnání od Boha, který se stal člověkem, abychom my měli naději 
na život věčný, ochranu a lásku Svaté Rodiny v roce 2021 vyprošuje, 

P. Hubert Wójcik 
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Náš kostel  

Nedílnou součástí našeho kostela 
v době vánoční a pak až do svátku 
Hromnic 2. února je betlém.  

Ten „vlčnovský“ věnoval kostelu františ-
kánský fráter Didak (řádové jméno) 
Alois Šenk (1904 – 1988), pocházející 
z rodiny Šenkových, č. domu 295 na 
ulici 28. října. Do františkánského řádu 
patřili také jeho čtyři bratři, a to Teodor 
Vincenc (zemř. 1958), Paschal Franti-
šek (zemř. 1954), Štěpán Antonín 
a Matouš Josef (poslední dva jmenova-
ní kolem roku 1930 řád opustili).  

Příprava betlému v kostele pak připa-
dala na Aloisovu sestru Kateřinu, které 
s prací pomáhala Františka Blahová. 
Po smrti Kateřiny na sebe tuto službu 
převzala právě rodina Blahova, na něž 
pak navázala rodina Zpěvákova. 

A v čem vlastně taková příprava betlé-
ma spočívá? „Samotnému stavení bet-
léma předchází oprava poškozených 
částí, např. domečků a doplňování po-
škozeného mechu (dobře uskladněný 
mech vydrží i několik let). V kostele se 
pak staví velké podium (původní bylo 
mnohem menší) a aranžují se všechny 
části betléma – figurky, domečky, zá-
mek, výzdoba.“ Betlém je ze dřeva 
a má 20 + 11 (do 30 cm) polychromo-
vaných figurek. 

V letošním roce prošel betlém velkou 
opravou. Srdečně tak všechny zveme 
ke společné cestě k betlému. Betlém-
ské světlo si můžete odnést do svých 
domovů od 4. neděle adventní. Využijte 
možnost zakoupit si svíci či vánoční 
oplatky a přispějte tak na další opravy. 

-am- 

Alois Šenk (třetí zprava) 
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KRONIKA farnosti (druhé pololetí) 
 

Do společenství církve jsme přijali  
Kryštof Macko, Judita Koníčková, Adam 
Plavnický, Šimon Koníček, Karin Alžbě-
ta Kubíková (od počátku roku celkem 9 
pokřtěných dětí) 
 
Svátost manželství uzavřeli  
Radim Jílek a Petra Kovářová, 
Patrik Podškubka a Martina Valešová, 
František Uhlíř a Veronika Chvilíčková 
(od počátku roku celkem 4 sňatky)  

Do Božích rukou jsme odevzdali 
Václav Šobáň, Antonín Moštěk, Jan 
Křapa, Anna Hejdová, Františka Mikul-
cová, Ladislav Kryštof, Anna Josefíko-
vá, Karel Chvilíček, Stanislav Zemek, 
Josef Lekeš, František Chvílíček, Jan 
Křapa, Jan Indra, Růžena Pavelčíková, 
František Moštěk, Jaroslav Martinek, 
Katarína Josefíková, Jana Uškrtová, 
Anna Kučerová (od počátku roku cel-
kem 31 zemřelých) 

Ke svatému přijímání poprvé přistoupili 
Nikol Bartošková, Alžběta Hrubcová, Martin Janča, Lukáš Kašpařík, Šimon Koní-
ček, Beáta Králíková, Anna Křapová, Nicol Mikulcová, Martin Mikulec, Klára Mošť-
ková, Sára Mošťková, Mikuláš Mudrák, Kateřina Pechalová 

Člověk a víra: Martina Řehořová: 4 
Kamila Ježková: 6 
Jan Zemek: závěr 



 čtvrtek 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 

 pátek 25. 12. Slavnost Narození Páně 
  Závazný zasvěcený svátek, začíná doba vánoční 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.00 hodin Mše svatá 
 10.30 hodin Mše svatá 
 14.00 hodin Koledování u jesliček a svátostné požehnání  

 sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána 
 7.30 hodin Mše svatá 
 9.30 hodin Mše svatá  

 neděle 27. 12. Svátek Svaté rodiny 
 7.30 hodin Mše svatá s obnovou manželských slibů 
 9.30 hodin Mše svatá s obnovou manželských slibů 

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

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

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

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 



Opravy a rekonstrukce v roce 2020 

Za finančního přispění obce Vlčnov: 
Oprava farní zdi, výměna čalounění lavic, nákup stolů do farní učebny, 
oprava rýny na farní budově, pořízení nového zabezpečovacího zařízení 
kostela i farní budovy, pořízení informačních panelů a instalace kamery 
v kostele. 

Dále:  
Výmalba staré kaple, nátěr kostelních oken, restaurování misijního kříže, 
betléma, historických korouhví a bohoslužebných knih a kancionálů, zajiš-
tění statiky farní budovy – vyzdění podpěrného pilíře ve sklepě, rekonstruk-
ce kuchyně a spíže, vysazení třiceti ovocných stromků. 
 

Děkujeme všem brigádníkům, kteří se na pracích podíleli 

a všem, kteří se za farnost modlí a finančně ji podporují. 
Děkujeme za VAŠI službu a pomoc. 


