
  

Co se s tím dá dělat? 

Farní občasník 
ZPRAVODAJ FARNOSTI SV. VOJTĚCHA V OTROKOVICÍCH 

ročník XXXIII| číslo 3 | neděle 12. června 2022 

N edávno jsem z úst jedné staré ženy slyšel „Tento 
svět už není pro nás.“ Měla na mysli svět, který se 

čím dál rychleji někam řítí, v kterém změna následuje 
změnu, církev nevyjímaje. Její poslední jistotou byla doba, 
kdy svět měl jediného papeže, který setrval v úřadu až do 
své smrti, kdy se kardinálovi naslouchalo s úctou a 
vážností a kdy kněží chodili důstojně v klerice a biretu. 

Ta doba pomalu mizí. Dnes máme papeže dva, 
představitelům církve se často nenaslouchá s úctou a 
výroky kardinála kritizují jak jeho odpůrci, tak i jeho 
příznivci. Biskupové se zdráhají stát se arcibiskupy, 
kněží nejenže odmítají převzít biskupský úřad, ale také 
nechtějí chodit v kolárku, ve volném čase hrají na levém 
křídle v okresním přeboru. České katolické církvi 
začínají chybět finance na provoz, do liturgické služby 
se tlačí laici a ženy a v tomto zmatku každý z nás ví 
nejlépe, co by se mělo dělat. 

Takový je dnešní svět. Řečeno s Járou Cimrmanem: 
„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, 
ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“  

Při stížnostech na kroky církevní administrativy se 
však musíme ptát, zda nejsme na vině i my sami. 
Nepřispíváme svým chováním k všeobecnému chaosu 
ve světě? Neselhali jsme jako dodavatelé dostatečného 
množství schopných a sebevědomých kněží, mezi nimiž 
by se snáze našel jeden odvážný, který by si troufl 
převzít úřad biskupa? Dáváme dost prostoru tomu, aby 
vyrostlo více nebojácných farníků, kteří by byli ochotni 
převzít vedení různých společenství a zodpovědnost za 
aktivity, které farnost potřebuje? 

Chceme-li s tím něco dělat, na rozdíl od Cimrmana 
máme jako katolíci i další možnosti. Směr jim udal 
brněnský biskup Cikrle, který už před časem sestavil 
modlitbu za svého nástupce. Nabízí se tedy třeba 
modlitba – za všechny, kteří nám zatím chybí. Nebo 
místo kritizování zaujmout volná místa, nad kterými jen 
spekulujeme. Vyberte si. ◼ 

Pavel Ludvík 
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Pozvánka do oddílů 
P omalu se blíží prázdniny. Je to čas, na 

který se těší všechny děti. Ovšem tro-
chu jiný pocit mívají rodiče. Jak zařídit, aby 
děti prožily zajímavé, naplněné a dobro-
družné prázdniny, když oni sami musí vět-
šinu prázdninových dní chodit do práce? 

Rodiče dětí okolo kostela v Otrokovicích 
mají tuto starost o něco menší. Ve farnosti 
mnoho let pracují turistické oddíly mládeže. 
V nich se děti scházejí celoročně na pravi-
delných schůzkách, jezdí na víkendové akce 
a organizovány jsou i letní tábory. 

Tradice turistických oddílů v otroko-
vické farnosti měla svůj začátek již koncem 
osmdesátých let. Hlavními iniciátory byli 
tehdejší farář Vojtěch Šíma a neúnavný ta-
houn aktivit pro mladé Josef Janota. Po sa-
metové revoluci se činnost oddílů mohla 
rozběhnout naplno. Pravidelné schůzky, 
víkendové výpravy, letní tábory, dětské 
mše, Živý betlém, besídky… 

Pro mne je nejvíc hodné obdivu, rados-
ti i vděčnosti to, že aktuální vedoucí si 
vždy dokáží vychovat své nástupce. Děti, 
které chodily do oddílu jako malé, se po-
stupně učí a získávají zkušenosti, stávají se 
instruktory a vedoucími. Rodiče často ani 
netuší, kolik času, přemýšlení a práce to 
stojí. Proto také oddíly stále šlapou. 

Jako dlouholetý vedoucí skupinky Tyg-
říků si všechnu tu práci, starosti a vynalo-
ženou energii pamatuji. Se čtrnáctidenním 
táborem větších dětí je to ještě mnohem ná-
ročnější. Připravit tábor na téma Hollywo-
od nebo Kocourkov to opravdu není práce 
na jedno odpoledne. A naši mladí to dělají 
samostatně, s chutí a zcela zdarma. 

Dovolte pohled z jiné strany. Pravidel-
ně se každé druhé úterý scházíme pod kos-
telem v chlapském společenství. V posled-
ní době nás při těchto setkáních mírně ruší 

pravidelné broušení, hoblování a vrtání. 
Vedoucí oddílů již teď připravují dřevo a 
vše potřebné na tábor. Mám velkou radost, 
že máme ve farnosti takové pracovité, 
schopné a obětavé mladé lidi.  

Nakonec to nejdůležitější. Před krát-
kým časem mladí vedoucí skupinky Tygří-
ků v kostele zvali nové děti k pravidelnému 
setkávání. Chtěl bych tuto výzvu podpořit. 
Jste-li rodiče nebo prarodiče pětiletých a 
starších dětí, zapojte je do turistických od-
dílů. Bude to pro vaše děti prospěšné. 

Kluk nebo holka se dostane do skupin-
ky podobně starých dětí. Učí se tam komu-
nikaci. Může se v bezpečném prostředí po-
rovnávat se svými vrstevníky. Zábavnou 
formou se učí nové věci, soutěží a rozvíjí 
svůj přirozený talent. Tyto děti jsou nená-
silnou formou vedeny k zájmu o druhé, 
k spolupráci a přátelství. 

To vše se děje kolem kostela. Děti se 
mohou zapojit do modlitby, zpěvu při dět-
ských mších nebo ministrování. Vytvářejí 
se dlouhodobé vztahy, které často přetrvá-
vají až do pozdní dospělosti. Děti patří do 
skupiny podobně smýšlejících lidí. Velmi 
jim to pomáhá v období dospívání, hledání 
a nacházení své cesty životem. Turistické 
oddíly mládeže jsou skvělou příležitostí, 
jak nesedět celé dny u počítače, jak trávit 
hodně času venku, učit se zodpovědnosti a 
ještě si najít dobré přátele.  

Prosím, vás rodiče, nenechte tuto příle-
žitost bez povšimnutí. Vím, že vodit dítě 
pravidelně na schůzky a balit mu batohy 
na akce je od vás určitou obětí. Jsem si ale 
jist, že tato oběť se mnohonásobně vyplatí. 

Až za několik let uvidíte své dítě upro-
střed skupinky svých vrstevníků, věřím, že 
mi dáte za pravdu. Uvidíte, jak je váš kluk 
nebo holka najednou samostatný, jak si 
s ostatními dětmi rozumí. Bude se umět 
postavit k běžným životním starostem 
mnohem líp než většina dnešních dětí. ◼ 

Petr Staněk 

Chvála patří těm, kdo se starají  
o mladé. 
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M ilí přátelé Fomu, vítejte! Chci se za-
se trochu podělit o něco dobrého 

z kuchyně našeho papeže Františka. Tento-
krát nabízí „DORT“! A proč zrovna dort? 
Protože dort se krájí a podává tehdy, když 
je pospolu rodina a společně se slaví! 

Papež František se totiž letos v „postních 
kapkách“ zaměřil právě na rodinu a mrzí 
mě, že jsem si to nestíhala přepisovat, tak 
výborné to bylo… Pokud byste si ale pořídili 
apoštolskou exhortaci „Amoris laetitia“, na-
jdete tam inspirace mnohem víc. Tak už se 
společně zakousněme. 

„O rodinném soužití – dnes se zamyslíme 
nad jednou charakteristikou rodinného života, 
kterou si osvojujeme od nejútlejšího věku: vzá-
jemné soužití, tedy schopnost sdílet životní do-
bu a tímto sdílením se těšit. Sdílet a umět sdílet 
je cenná ctnost! Jejím symbolem je rodina shro-
mážděná u stolu. Společný pokrm – a kromě 
jídla také sdílení pocitů, vyprávění a událostí – 
je základní zkušenost. 

O svátcích, narozeninách a výročích se ro-
dina schází u stolu. V některých kulturách je 
zvykem sejít se také v zármutku a být nablízku 
tomu, kdo utrpěl ztrátu blízkého. Soužití u sto-
lu je jistý teploměr ukazující i zdraví vzájem-
ných vztahů. Pokud v rodině něco není, jak má 
být, anebo se tam skrývá nějaká bolest, u stolu 
je to hned jasné. Rodina, která skoro nikdy nejí 
společně anebo se u jejího stolu nemluví, nýbrž 
sleduje se televize, je „málo rodinou“. Když 
jsou děti u stolu přilepeny k mobilu a chybí 
vzájemné naslouchání, pak to není rodina, ale 
penzionát. 

Pán Ježíš rád učil u stolu a přirovnával ně-
kdy Boží království ke slavnostní tabuli. Ježíš 
zvolil stůl i k tomu, aby učedníkům při večeři 
předal svoji duchovní závěť v daru svého Těla 
a Krve – jako pokrm a nápoj spásy, kterým se 
živí pravá a trvalá láska. Rodina je tak i 
„doma“ na mši, protože přináší k eucharistii 
zkušenost svého soužití. Účastí na eucharistii 
je očišťována od uzavírání se do sebe a rozšiřu-
je hranice svého „bratření“ podle Kristova srd-

ce. Eucharistie a rodiny, které z ní žijí, mohou 
překonávat uzavřenost a stavět mosty přívěti-
vosti a dobročinné lásky. Je školou lidského za-
čleňování, které se nebojí konfrontací. Rodinné 
soužití je třeba obnovit, případně přizpůsobit 
době. Když chybí soužití, nastává egoismus, 
každý myslí sám na sebe. A mnohem víc než 
reklama jej zredukuje na marnivé svačinky a 
chutě na sladkosti. A mezitím se mnoho, příliš 
mnoho bratří a sester ke stolu nedostane…“ 

Zdá se, že z toho velkého dortu dnes 
nezbyl ani kousek. Příště, „dá-li Pán“, bu-
deme pokračovat ve formaci rodiny. Potře-
bujeme toto téma osvěžovat pořád. Určitě 
to cítíme všichni stejně, tu radost, když se 
děti na páteční dětské mši drží při Otčenáši 
za ruce s otcem Pavlem kolem oltáře. Nebo 
když se ta drobotina batolí či utíká po mši 
svaté v neděli pro křížek a pak pohladit na-
ši věrnou farnici Loudalku nebo když ti 
mladí tátové vezou svoje ratolesti požehnat. 
Díky Bohu za naše mladé rodiny. Svěřuj-
me je ochránkyni rodin, Panně Marii. ◼ 

Marie Čechová 

Františkovo výdejní okénko 

Poděkování 
Mnozí jste doprovázeli na poslední cestě 
mého manžela Jiřího. Když byl už hodně 
špatný, otec Šupol jej navštívil doma, 
udělil mu svátosti. Cítila jsem podporu 
farního společenství, které mě svými 
modlitbami posilovalo. Když se už blížil 
závěr jeho pozemské pouti, byla jsem 
klidná, protože jsem věděla, že je zaopat-
řen svátostmi, a tak i připraven odejít. 
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se 
s ním při pohřbu přišli rozloučit. Děkuji 
otci Pavlovi za slova povzbuzení, minis-
trantům za službu u oltáře, paní Zdeně 
Kvasnicové za zpěv i hudební doprovod. 
Celé rozloučení proběhlo s naší farní ro-
dinou ve vyrovnaném pokoji. Ještě jed-
nou děkuji všem.  

Marie Kořínková 
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M ilí farníci, při své činnosti na Charitě 
se často setkávám s lidmi, kteří pro-

žívají těžké osudy. Pro mnohé z nich to bý-
vá zkouškou jejich víry, pro jiné jsou to 
chvíle hledání smyslu života. Rád bych se 
s vámi podělil o jeden silný zážitek. 

Jednou nám na Charitu zavolala paní, 
že by potřebovala zapůjčit pro svého man-
žela polohovací postel. Když jsem do této 
rodiny přijel, zjistil jsem, že paní je prakti-
kující katolička, její manžel ne. Povídala 
mi, jak by byla ráda, aby manžel mohl při-
jmout svátost nemocných, ale bojí se s ním 
o tom mluvit. Má strach, že bude proti. Je-
ho nemoc už je v takové fázi, že jeho od-
chod je podle lékařů otázkou několika týd-
nů, možná dní. Také se mi svěřila, že se 
bojí jít s tímto požadavkem na faru. „Víte, 
náš pan farář je v těchto věcech dost přís-
ný, manžel do kostela prakticky nechodí, a 
tak mám strach z toho, co mi na to řekne,“ 
svěřuje se s obavou.  

Snažil jsem se ji povzbudit, ať se nebojí 
a na faru určitě zajde. „Svěřte to Pánu Bo-
hu a nebojte se, pan farář se na vás určitě 
zlobit nebude, naopak bude rád, že na tyto 
věci myslíte, a rád za manželem přijde,“ 
řekl jsem. Po chvilce ticha mi paní začala 
vyprávět o tom, jak před časem jela na 

pouť na Svatý Hostýn a jak ji manžel pře-
kvapil, když prohlásil, že by rád jel s ní, 
ačkoliv dřív by se jí spíš smál. Bylo to už 
v době, kdy se jeho nemoc začala rozvíjet. 
„Vidíte,“ řekl jsem, „to je dobré znamení, 
že váš manžel tu víru v sobě má, nebojte se 
s ním o návštěvě kněze promluvit a uvidí-
te, že neodmítne.“ Rozloučili jsme se a já 
odjel s ujištěním, že na ni budu myslet. 

Uběhl asi měsíc a paní volala, že si má-
me přijet pro postel, manžel zemřel. Když 
jsem tam přijel, vzpomněl jsem si na naše 
poslední setkání a nedalo mi se nezeptat, 
jak vše dopadlo. „Manžel souhlasil, pan fa-
rář tady byl a bylo to tak krásné,“ řekla mi 
paní. V jejich očích se leskly slzy vděčnosti 
a i já jsem v sobě cítil nepopsatelný pocit 
radosti. 

Znáte i vy ve svém okolí někoho, kdo 
potřebuje takto povzbudit? Nebojte se a 
běžte za ním. Nabídněte mu návštěvu kně-
ze, modlete se za něj. Zdá se vám to těžké? 
Pak se modlete i za sebe, ať vám Pán dá 
k tomu tolik síly, kolik je třeba. Jeden moud-
rý citát říká: „Když Bohu začneš důvěřovat 
více než sám sobě, začne v tobě přebývat sí-
la, kterou dosud neznáš, a všemi smysly 
pocítíš moc toho, který je s tebou.“ ◼ 

Jan Žalčík 

Pan farář se zlobit nebude! 

Milí přátelé, vážení farníci, 
v sobotu 26.3.2022 jsme se při slavné dě-
kovné mši v kostele sv. Vojtěcha naposle-
dy rozloučili s mým manželem Zdeňkem 
Kvasnicou. Chtěla bych Vám touto cestou 
ze srdce poděkovat za projevenou účast, 
květinové dary, schole za hudbu a zpěv a 
také všem kněžím za duchovní podporu. 

Zdeňka Kvasnicová 
  

Pohřbu se zúčastnili tito kněží: 
P. Hubert Wójcik (Vlčnov), P. Josef Bení-
ček (Pustiměř), P. Josef Zelinka (Vracov), 
Mons. Vojtěch Šíma (Velehrad), P. Pavel 
Šupol, P. Josef Čunek (Velehrad), P. Pavel 
Cieslar (Ostrava) 
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N a většinu z nás dopadají v průběhu 
života různé těžkosti, trápení, nemo-

ci, neurovnané vztahy, osobní problémy. 
Sotva jsme se dostali z těžké doby pande-
mie covidu, trápí nás úzkosti z probíhající 
války a jiné špatné zprávy, máme obavy z 
budoucnosti, děsí nás stálé zdražování. 
Možná nám někdy naše stresy brání 
usnout nebo nás budí uprostřed noci.  

Žalmista podobnou situaci popisuje 
v žalmu č. 38 slovy: „Jsme ochromeni, zce-
la zdeptáni a naše srdce sténá.“ Ježíš nám 
rozumí, jeho předpověď se plní, když říká: 
„Ve světě máte soužení“. Slovy Písma sva-
tého nás upozorňuje, vysvětluje, ale také 
povzbuzuje: „Ve světě máte soužení, ale 
vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16, 
33). Snažím se pochopit, že čím dřív člověk 
přijme svou bolest a utrpení, tím dřív je 
může Pán proměnit v radost a pokoj. A tak 
si opakuji verše žalmů: „Bůh je naše úto-
čiště, naše síla, pomoc v nouzi vždy osvěd-
čená! Proto se bát nebudeme, byť se pře-
vrátila země.“ (Ž 46, 2-3). „Hospodin je mi-
lostivý, plný slitování, shovívavý a nesmír-
ně milosrdný.“ (Ž 145, 8). „Kéž je nám Bůh 
milostiv a dá nám požehnání, kéž nad ná-
mi rozjasní svou tvář.“ (Ž 67, 2). K modlit-
bě přidávám slova žalmu 71: „Nezamítej 
mne v čas stáří, neopouštěj mne, když po-
zbývám sil. Nevzdaluj se ode mne můj Bo-
že, na pomoc mi pospěš.“ 

A připomínám si další žalm: „Mne 
však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku 
Hospodinu mám své útočiště.“ (Ž 73, 28) 
Ano, je to pravda, v Bohu mám své bez-
pečné útočiště a pevnou jistotu, proto se na 
něho obracím slovy dalšího žalmu: 
„Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž 
doufá v tebe!" (Ž 84, 13). Snažím se nezapo-
menout i na tento verš, který dává naději: 
„Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzné-
ho, Hospodin ho ve zlý den zachrání, Hos-
podin ho bude ochraňovat.“ (Ž 41, 2-3).  

Jak důležité je pochopit nuzného a po-

třebného, vždyť Bůh pochopil takto právě 
mne a já bych zas měla pochopit své bližní. 
Někdy stačí tak málo – úsměv, laskavé slo-
vo, vlídné přijetí, modlitba, vdovin haléř. 
Bůh k nám neustále promlouvá i právě 
skrze žalmy, proto mne uklidňuje verš 
„On bude soudit svět spravedlivě a náro-
dy podle své pravdy.“ (Ž 96, 13). A kon-
krétní rada žalmisty? „Svou cestu svěř 
Hospodinu, doufej v něho, on sám bude 
jednat.“ (Ž 37, 5).  

Pokud jsme se ráno probudili a ve 
zdraví vstali, jsme v pohodě a v dostatku 
všeho, co potřebujeme k životu. Máme co 
jíst a co si obléci, máme střechu nad hla-
vou. Je nám vlastně moc dobře a patříme k 
těm šťastnějším na naší planetě, nemáme 
proč se rmoutit a naříkat. Je pravda, že zí-
tra to tak být nemusí, a proto vyjádřeme 
svou vděčnost ještě dnes. Ježíš nám skrze 
Písmo svaté (Mt 6, 34) přece říká: 
„Nedělejte si starost o zítřek.“ A též ve 25. 
verši nás ujišťuje: „Nemějte starost o svůj 
život, co budete jíst, ani o tělo, co budete 
mít na sebe.“  

Věříme opravdu Bohu, že se postará, 
že On má vše ve svých rukou? Ano, musí-
me se přičinit a Bůh se postará. Zamýšlím 
se: Jaká je moje víra? Mám skutečně tak 
pevnou víru? Mám se ještě proč radovat? 
Hledejme radost, kterou každý den nabízí, 
jen je ji třeba nalézt. Může to být prostý ob-
div ke kráse stvoření nebo radost z vůně a 
pohledu na právě rozkvetlou růži. Vy-
jádřeme svůj vděk a s láskou k Bohu a k 
Písmu svatému se opět radujme spolu se 
žalmistou: „Toto je den, který učinil Hos-
podin, jásejme a radujme se z něho.“ (Ž 
118, 24) ◼ 

Miloslava Zlatušková 

Radujme se z každého dne 
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S vatovojtěšská zábava se letos konala 
podvacáté. Když se konferenciér ze-

ptal, kdo se zúčastnil všech ročníků, při-
hlásilo se 5 lidí a kapela Quatro. Zájem lidí 
byl velký a byl vidět i o půlnoci, kdy větši-
na z nich pořád ještě byla na svých mís-
tech. Hodně účastníků zůstalo i na samot-
ný závěr ve 2 hodiny ráno. Díky jejich po-
moci byly stoly a židle uklizeny za 20 mi-
nut, zatímco jindy to trvá mnohem déle. 
 

Ohlasy účastníků 
◼ Po dvouleté pauze jsem se jako mnozí ji-
ní hodně těšila, zvlášť když farní veselice 
slavila dvacáté výročí. Program byl fajn a 
jako vždy nabitý. Díky fotografiím rozvě-
šeným po sále sokolovny jsme mohli za-
vzpomínat na předchozí ročníky. Žasla 
jsem, kolik skvělých témat, vystoupení, 
předtančení, scének, soutěží a vůbec zába-
vy organizátoři za ta léta vymysleli. Patří 
jim velké poděkování. 
◼ Některé maličké děti mladých rodičů 
poprvé v životě netrávily noc s maminkou, 
která šla tancovat. Jedna maminka se šla 
na zábavu připravit k vizážistce. Když se 
vrátila domů a spatřilo ji její dítě, spustilo 
takový křik, že se maminka musela odlíčit, 
aby ho uklidnila. 
◼ U jednoho stolu seděl pár manželů, kteří 
na zábavě byli zcela noví. Náramně se ba-
vili a pán se v závěru ptal: „Prosím vás, 
nedal by se tento stůl rezervovat na 10 let 
dopředu?“ 
◼ Losy do tomboly měly podobu malých 
kelímků z voskovaného papíru. Kelímky 
se na stolech vršily ve vysokých sloupcích. 
Co s nimi? Jedna z nejstarších účastnic zá-
bavy, která zůstala až do samotného závě-
ru, pravila: „Na přísadu budou dobré.“ 
◼ S manželem to byla naše první společná 
„akce“ od narození syna, který také popr-
vé spal mimo domov, takže jsem do sálu 
vcházela s mírnou nervozitou. Avšak zprá-
va od babičky a první tóny kapely mou 

nervozitu rozehnaly.  
◼ Hudební uskupení „La Fabrika“ mi při-
volalo krásné vzpomínky na náš sňatek. 
Proč? Jejich vystoupení bylo inspirováno 
rodinným vystoupením na naší svatbě. 
◼ Fotografie z předchozích ročníků zába-
vy vyvěšené v sále mi připomněly vystou-
pení, jehož jsem byla součástí před neuvě-
řitelnými 14 lety, a úspěšně jsem na něj za-
pomněla.  
◼ Muffiny, které byly součástí výzdoby, v 
neděli velmi chutnaly i našemu synovi. 
Takže radost z veselice měl i jeden z nej-
menších farníků. 
◼ Můj manžel - netanečník mě prodal za 
láhev minerálky. Když stál první v řadě na 
nápoje, oslovil ho jeden mladík, zda by mu 
nekoupil láhev minerálky pro rodiče, slíbil 
jim ji před více než čtvrt hodinou a zapo-
mněl na to. Manžel souhlasil pod podmín-
kou, že mě mladík provede po tanečním 
parketu. A tak se také stalo. 
◼ Na fotografiích z předchozích let jsem se 
našla v jednom vystoupení, kde jsem teh-
dy tančila. Uvědomila jsem si při tom, jak 
jsem stará… 
◼ Mažoretky byly kouzelné a hudební tě-
leso předvedlo skvělý kulturní zážitek. 
Jedna z členek orchestru zvládala bravur-
ně ruční práce i hru na hudební nástroj.  
◼ Někteří crazy tanečníci křepčili radostí i 
kolem jedné z výher v loterii. Ta se po ob-
zvlášť vydařené taneční kreaci rozkutálela 
po parketu. Co také čekat od balíku toalet-
ního papíru…  
◼ Hudba skvělá, někteří lační svých oblí-
bených songů nelenili a objednávali přímo 
u kapely, ovšem za menší úplatek v teku-
té podobě.     
◼ Vystoupení skupiny La Fabrika bylo 
velmi povedené. Kdykoli, když povstali 
členové „basové“ sekce, lidé se váleli smí-
chy, a to basisté ještě nefoukli do svých ná-
strojů. A paní s činely ve finále celé sklad-
by vše korunovala. 

Svatovojtěšská veselice 
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Poděkování našich ukrajinských přátel 

D ěkuji za pozvání na Svatovojtěšskou 
veselici. Opravdu se mi líbila tato 

oslava se svými vtipnými, komickými vy-
stoupeními, pěknou hudbou a neuvěřitel-
ně krásnými tanci. Ten večer jsem se po-

nořila do jiného světa a na chvíli jsem za-
pomněla na své smutné myšlenky. Emoci-
onálně jsem si odpočinula. Děkuji moc za 
příjemný večer. ◼ 

Iryna Orel 

K dyž mi manžel oznámil, že se bude 
podílet na programu farní veselice, 

ani mě to nepřekvapilo. Nebylo to jeho 
první vystoupení a pár povedených 
„chlapských“ čísel už měl v minulých roč-
nících za sebou. Letos mě však napínal a 
nechtěl mi prozradit, co se bude dít. Samo-
zřejmě jsem vyzvídala: Co budeš mít oble-
čené? Bude to taneček či scénka? Odpově-
di byly vyhýbavé. A tak jsem na veselici 
vyrazila s mírným napětím. 

A jak to dopadlo? Opět nás čekala 
úžasná podívaná. Po úvodním hromad-
ném předtančení si parta nadšenců připra-
vila dechberoucí hudební číslo, které mělo 
nejen umělecké kvality, ale navíc bylo oko-

řeněno velkou dávkou vtipných momentů. 
Na to pak navázaly svůdné figury ma-

žoretek, které rozvlnily parket a soustředě-
ně předvedly svoji krokovou variaci v ne-
přehlédnutelných sukničkách a gumácích. 
To bylo pokoukáníčko. 

No, co dodat? Bylo to skvělé. A víte, co 
na tom bylo nejlepší? Že jsme si tu zábavu 
vlastně udělali jeden pro druhého. Nepo-
třebujeme žádné vyhlášené umělce ani 
agentury, umíme se pobavit sami, ze svých 
vlastních „farních“ zdrojů. Děkuji všem, 
kteří již několik let táhnou přípravu veseli-
ce na svých bedrech a dokážou pro své 
úsilí nadchnout i druhé. ◼ 

Martina Fabriková 

Zábavu jsme si udělali jeden pro druhého 
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Aktuální přehled farních zpráv 
Ze života s uprchlíky na faře 

N aší farou prošlo přes 100 maminek 
s dětmi, babičkami a 2 tatínky 

z Ukrajiny. Podařilo se u nás na faře na 
stálo ubytovat 16 lidí (jedna maminka má 
navíc termín porodu v půlce června). Cel-
kem jsme v Otrokovicích a okolí ubytovali 
na stálo přes 70 lidí. Díky naší činnosti 
jsem byl 2x pozván na zasedání krizového 
štábu města Otrokovice, kde jsme se do-
hodli na možnostech vzájemné spolupráce. 
Město se rozhodlo naši aktivitu podpořit 
částkou 100 000 Kč. Za tento dar ještě jed-
nou touto cestou děkuji.  

Od začátku naší činnosti jsme již vydali 
na konkrétní pomoc maminkám 126 435 
Kč. Dále jsme našli možnost žádat o pří-
spěvek na ubytování od Zlínského kraje. 
V současné době máme uzavřenou smlou-
vu o zřízení nouzového ubytování a tyto 
prostředky nám pokryjí energie. 

Taky jsme si sami rozjeli výuku češti-

ny, které se ujala Katka Šibravová st. Velké 
poděkování jí a taky všem dobrovolníkům, 
kteří v průběhu této výuky zajišťují hlídání 
dětí.  

V poslední době jsme vnímali Boží po-
žehnání vždy v tom, když se někdo ozval, 
aby nabídl nějaké své prostory pro ubyto-
vání, a na to se do pár dnů ozval někdo, 
kdo nás prosil o pomoc a ubytování shá-
něl. Taky se k nám dostaly rodiny přímo 
z Oděsy i s tatínkem, který se ptal po mož-
nostech práce. Zrovna v ty dny přišla na-
bídka práce v truhlárně. On tu práci přijal 
a po 20 dnech přišlo poděkování: „Tatínek, 
kterého jste nám doporučili, se výtečně za-
pracoval. Už třetí týden je na dílně jako 
doma, je velmi ochotný, práce mu jde od 
ruky.“ Takové zprávy nám dělají radost a 
povzbuzují nás v naší činnosti.  

Chci poděkovat všem za jakoukoliv 
pomoc a podporu. ◼ 

D o farností byly zaslány výsledky 
diecézního synodálního procesu, i do 

naší. Rádi bychom se nadále setkávali se 
všemi, kdo budou mít zájem, abychom se 
bavili o podnětech týkající se přímo naší 

farnosti. Jak by to, co zaznělo ve skupin-
kách, pomohlo životu farnosti, a jak by to 
bylo možné uvést do praxe. První takové 
setkání je naplánováno s vedoucími skupi-
nek ke konci června. ◼ 

Zakončení synodálního procesu 

Autorem farních zpráv je P. Pavel Šupol, duchovní správce otrokovické farnosti. 

V e čtvrtek 30. 6. jsme zváni na mši sv. v 17:00 u příležitosti vý-
ročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci. Bude to 

zároveň příležitost k poděkování otci arcibiskupu Janu Graubnero-
vi za jeho dlouholetou službu. Zároveň při této mši svaté chceme 
prosit o hojnost milostí pro jeho novou službu arcibiskupa pražské-
ho a primase českého. ◼ 

Rozloučení s arcibiskupem Janem 

Křty a pohřby za poslední období 
Křty: Marina Marie Jahan Zeb, Liliana Františka Řiháková, Simona Chludová 
Pohřby: Vlasta Šafářová 
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Hospodaření farnosti 2021 
Náklady   

Bohoslužebné výdaje (květiny, hostie, víno, ván. stromky, oltářní plachta)  42 121 

Drobný majetek (sedačka, pračka, židle kuchyně, kancelář, zástěny WC)  66 968 

Drobný materiál (tonery, tisk, dezinfekce)  14 802 

Spotřeba elektrické energie  64 732 

Spotřeba plynu  48 197 

Spotřeba vody  69 081 

Tiskoviny, upomínky svátosti, učebnice, pomůcky náboženství  30 271 

Oprava fary - podlahy  195 713 

Oprava fary - WC suterén, koupelna, rozvody  1 020 920 

Oprava fary - svítidla, obklady, doplňky  182 442 

Ostatní materiál (čisticí prostředky, kanc. potřeby, hyg. potřeby suterén)  34 834 

Služby (internet, revize, servis)  38 115 

Daň z nemovitosti, ostatní poplatky  422 

Aktivity diecéze, pojistný fond, Acta Curie  83 954 

Bankovní poplatky  850 

Odeslané sbírky  337 078 

Celkem:  2 230 500 

    

Výnosy   

Nájemné (byty, pozemky)  27 414 

Pohřební obřady  38 000 

Bankovní úroky  1 753 

Bankovní úrok z deponovaných prostředků  23 694 

Dary na běžnou činnost  262 091 

Dary účelové na opravy  68 300 

Sbírky kostelní  814 350 

Sbírky kostelní na opravy  140 100 

Sbírky k odeslání  337 078 

Celkem:  1 712 780 

Odeslané sbírky: Arcibiskupský seminář 
27 300 Kč, Církevní školy 21 100 Kč, Jižní 
Morava a Postní almužna 148 678 Kč, Mi-
sie 31 900 Kč, Biblické dílo 11 000 Kč, Svatá 
zem 13 400 Kč, Haléř sv. Petra 24 100 Kč, 

Křesťanská média 18 200 Kč, Charita 
41 400 Kč. Celkem 337 078 Kč. 
 
Pokladna k 31.12.2021: 18 038,00 Kč 
Bankovní účet k 31.12.2021: 164 042,56 Kč 
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Filmový apoštolát – FILMAP 
K aždý, kdo někdy organizoval nějakou 

akci pro veřejnost, velmi dobře ví, 
kolik času si vyžádá příprava i samotný 
průběh akce. Například jen na bezproblé-
movém průběhu mše svaté mají podíl de-
sítky lidí, nejen ti viditelní u oltáře.  

Ani pravidelní návštěvníci Filmového 
apoštolátu nezaregistrovali, že po počáteč-
ních technických těžkostech proběhly 
v sále určité změny. Díky podpoře otce 
Pavla Šupola a také ochotným a vysoce 
schopným technikům Vojtěchu Janotovi a 
Zbyňku Vaclovi již návštěvníci nezakopá-
vají o kabely. Všechny kabely byly totiž 
protaženy kazetovým stropem nebo zase-
kány do zdi. Na strop byl nainstalován 
projektor, na stěny nové reproduktory a 
do rohu v sále bylo umístěno řídicí cen-
trum s pultem. Tímto opatřením se pod-
statně zvýšila technická i praktická kvalita 
projekce filmů.  

Rovněž velmi děkuji Zlatce Pelikánové 
ze Zlína za zhotovení celkem sedmdesáti 
krásných filmových obrazových plakátů, 
které mnohdy na film přilákaly diváky. 
Z důvodu ochrany autorských práv na 
fotografie z internetu jsme nyní upustili od 
jejich zveřejňování, protože také podléhají 
zákonným poplatkům. 

Kdo z vás ještě Filmový apoštolát ni-
kdy nenavštívil, neváhejte a zeptejte se 
těch, kteří chodí často, zda litují strávené-
ho času. Za téměř rok provozu bylo pro-
mítnuto 16 snímků, kterých se v průměru 
účastnilo okolo třiceti diváků. Na filmy do 
kinosálu Beseda údajně chodí jednotlivci. 
Film Ve jménu Krista v Besedě zhlédlo 72 
diváků.  

Navíc v sále pod kostelem můžete do-
stat i malé občerstvení od našich ochot-
ných a usměvavých servírek – Marie Bačo-
vé, Aleny Galiové, Alexandry Záleské a 
Marie Jurygáčkové, kterým tímto děkuji za 
jejich nezištnou službu. 

Pro „nevěřící Tomáše“ uvedu několik 
ochutnávek z připravované nabídky, které 
snad některé přesvědčí. Film Setkání – jak 
bychom reagovali na setkání s Ježíšem v 
dnešní době (Bruce Marchiano), Mlčení – 
historické dobrodružné drama o pronásle-
dování křesťanů v Japonsku (Liam Nee-
son), Šarlatový a černý – statečný postoj 
papeže Pia XII. v době 2. světové války 
(Gregory Peck a Christopher Plummer, 
hudba Ennio Morricone), Pošli to dál – 
statečný chlapec chce změnit svět dobro-
tou, natočený podle skutečné události 
(Kevin Spaecy, Helen Hunt a James Cavie-
zel), Mrtvý muž přichází – řádová sestra 
připravuje vězně na vykonání trestu smrti 
(Susan Sarandon a Sean Penn), Černobílý 
svět – zárodek rasismus je i v každém z 
nás (Octavia Spencer), Zlom – síla víry 
matky za záchranu syna, Gran Torino – 
obětoval život za druhého (Clint Eastwo-
od), Bakhita 1. a 2. díl – dobrodružné a 
životopisné drama první svaté černošské 
otrokyně, Láska přichází zvolna – roman-
tický křesťanský western, na Vánoce při-
pravujeme film Hačiko – srdcervoucí pří-
běh o věrnosti psa, založený na reálné 
události (Richard Gere) a další. 

Zcela jistě a ne na posledním místě 
upřímně děkuji vám všem, pravidelným 
i občasným divákům, za dobrovolné pří-
spěvky, kterými podporujete provoz Fil-
mového apoštolátu. Ať sám Pán odplatí 
každému zvlášť. Po prázdninách budete 
seznámeni s celkovým ročním hospodaře-
ním. Pro nás je přesto největším oceněním 
účast a spokojenost diváků, které filmový 
příběh obohatí a povzbudí v duchovním 
životě, či dokonce něco v životě změní 
k lepšímu. ◼ 

Pavel Záleský 
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Zprávy ze života farnosti 
Svatovojtěšské odpoledne 

V  sobotu 23. dubna odpoledne se 
spousta z nás sešla na svatovojtěš-

ském odpoledni, které se konalo na pro-
stranství před Billou. Co oceňovali všichni, 
bylo pěkné jarní počasí. Po dlouhém obdo-
bí zimy a plískanic vykouklo teplé slunce, 
mohli jsme vyjít ven jen tak, nalehko, bez 
čepic a šál, a to bylo moc fajn. 

Děti se pohybovaly kolem svých atrak-
cí. Velcí se postavili do fronty na občer-
stvení: piva bylo dost, jen klobás ne, a pá-
rek v rohlíku je nemohl nahradit. Velký zá-
jem byl o vláček, který vozil malé i velké 
po Otrokovicích. Přijít na jiné myšlenky 
dorazily i ukrajinské rodiny s dětmi. 

A všichni přitom poslouchali pohodo-
vou muziku křesťanské kapely Way to go. 
Název kapely je anglická slovní hříčka, 
která se používá v několika významech, 
často jako správná cesta nebo směr. Bube-
ník Pavel Hrdinka k tomu napsal: „Vidíme 
za ním však něco víc. Hlubší myšlenka ve 
většině našich písní není prvoplánová. Po-
sluchač se musí zaposlouchat, aby objevil 
něco víc, co na první pohled možná není z 
tvorby úplně zřejmé – duchovní podtext.“  

Příjemně strávené odpoledne možná 
zaujalo i ty obyvatele našeho města, kte-
rým kostel nic neříká. ◼ 

Pavel Ludvík 

P o menší pauze se 3. dubna 2022 v naší 
farnosti opět konala tradiční akce 

s názvem Misijní koláč. Takový koláček 
může udělat radost hned třikrát: poprvé 
pekařkám, když se povede, potom vám, 
když zakousnete něco sladkého v neděli 
po obědě s pocitem, že jste podpořili dob-
rou věc, a v neposlední řadě samozřejmě 
dětem, kterým je výtěžek věnován. 

Samotná akce pro nás začíná už 
v pátek po obědě, kdy nám přijde na po-
moc pár šikovných maminek a babiček 
z naší farnosti a začne se vše připravovat. 
Přísady se začnou vážit a míchat, aby bylo 
nachystáno těsto, náplně, posypka a spous-
tu dalšího zhruba na čtvrtou hodinu, kdy 
začínají schůzky holek, které s radostí při-
dají ruku k dílu. Za pomoci a dohledu zku-
šených pekařek pak válíme těsto a plníme 
ho různými náplněmi. Zbývá pomazat, 

posypat a šup s tím do trouby.  
Makové, tvarohové, povidlové koláčky 

a vdolečky pak děti prodávaly v neděli po 
obou mších svatých. Ke koláčkům byla 
nabízena i výborná káva nebo teplý čaj. 
Kromě těchto tradičních koláčů, které pe-
čeme každoročně, jste si letos mohli zakou-
pit také další dobroty od našich šikovných 
farnic.  

Celý výtěžek z Misijního koláče jde 
rovněž jako výtěžek z Misijního jarmarku 
na účet Papežského misijního díla a odtud 
na podporu dětí z Afriky a Asie. Letos se 
díky vám všem podařilo Papežské misijní 
dílo podpořit krásnou částkou 15 900 Kč. 
Na závěr chceme moc poděkovat pekař-
kám a všem, kdo jste jakkoli přispěli 
k úspěchu této akce. ◼ 

Lidka Ševečková 

Misijní koláč přináší trojí radost 

FARNÍ OBČASNÍK  
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní 
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů.  
Redakční rada: P. Pavel Šupol, Pavel Ludvík. Adresa redakce: nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice, tel. 
577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz. Autoři textů jsou podepsáni 
pod příspěvky. Jazyková korektura: Hana Čambalová. Obsahová korektura: Anna Janotová. Fotografie: 
Pixabay, Vojta Rafaja. 
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J ste srdečně zváni na koncert klasické 
hudby, který se uskuteční v sobotu 18. 6. 

2022 v 19 hodin v kostele sv. Vojtěcha. 
Vstupné dobrovolné. V programu zazní 
tyto skladby: Johann Sebastian Bach: Parti-
ta d-moll pro fagot; Giuseppe Verdi: 
Capriccio per fagott ed orchestra (v dopro-
vodu s klavírem). 

Hrají: Emília Vašková – fagot, Veronika 
Davidová – klavír. 
Přikládáme článek Emílie Vaškové o hud-
bě, kterou na koncertu uslyšíte. Emília je 
z Maďarska, hraje na fagot, ale také je vel-
mi nadaná na jazyky, které vyučuje. Mimo 
jiné se učí i česky. ◼ 

M ilí farníci, v úvodu mi dovolte uvést 
vtip, který souvisí s hudbou zmiňo-

vanou v tomto článku. Mozart zemře a přijde 
do nebe. Hned ho uvítá Bůh a říká mu: „Budeš 
řídit nebeský orchestr.” Mozart nabídku přijímá. 
Po chvíli mu to ale nedá a ptá se: „Ale co 
Bach?” Bůh odpoví: „Já jsem Bach.” 

Tento vtip dobře ukazuje, jak velký je 
význam Johanna Sebastiana Bacha v hudbě. 
Je považován za boha v klasické hudbě. 
Jsou hudebníci, kteří ho nazývají pátým 
evangelistou. Jeho hudba je zákon, je logická 
a obsahuje takovou hloubku, která je skuteč-
ným duchovním cvičením. Hudebníci i obe-
censtvo je obklopené svatostí, která je bezpo-
chyby přítomná v jeho skladbách. Jsem pře-
svědčená, že jeho hudba je svatá. Je plná hlu-
bokých myšlenek, které zvednou duši k Bo-
hu. Jeho hudba mně připomíná píseň – Bože, 
tebe chválíme: „chválí tě velký počet proro-
ků“. Tyto věty jsou opravdu velebením Boha. 

Všechny čtyři věty jeho Partity d-moll 
jsou krásné, ale já jsem se je naučila hlavně 
kvůli první z nich. Považuji ji za nejsvatější 
větu celé skladby. Hudba Bacha je jako vel-
ká gotická katedrála, plná hloubky a výšky. 
Pro mě, hudebnici, se hudba Bacha jeví 
v každém případě jako monumentální. Mů-
že to být v souvislosti s tím, že Bach byl 
člověkem hluboce věřícím v Boha. Je jasné, 
že slyšíme a cítíme v té hudbě jeho talent, 
který mu byl poskytnutý od Pána Boha. 

Pro hudebníky je tato hudba hra, logic-
ká záhada, vždycky plná tajemství. V ba-
rokní hudbě se často vyskytuje, že první 

hlas jednotlivé části není skutečně první 
hlas, ale ještě poslední hlas předchozí části, 
a následující melodie se skutečně začíná na 
druhý hlas. A v jiných případech to je jinak. 
Znamená to, že hudebník nebo hudebnice 
má vždycky hledat logiku a pravidla ve větě. 
To je velmi zajímavá hra. V tomto bodě Bach 
se objeví jako velmi přísný učitel. Během 
připravování jsem měla často pocit, že on je 
nejen na vyšší, ale na úplně jiné úrovni. Ob-
čas tvoří velmi krásné melodie a v jiných 
případech melodie je pečlivě skrytá a vyža-
duje velkou sílu, jestli ji chceme nalézt. 

Skladby Verdiho jsou úplně jiné. My, co 
hrajeme na fagot, jsme si vědomi, že 
Giuseppe Verdi pro fagot nic nepsal. Přečet-
la jsem si před časem článek, který tvrdil, že 
italský hudebník Fausto Pedretti nalezl kon-
cert pro fagot napsaný Giuseppe Verdim 
v archivu kostela, který leží několik kilome-
trů od místa narození italského skladatele. 
Moc jsem se zaradovala. Prosím každého 
kněze, pokud najde náhodou fagotový kon-
cert napsaný Dvořákem nebo Smetanou ve 
vašich kostelech a farnostech, napište mi, 
protože bych měla velký zájem o takové 
kuriozity. 

Verdiho koncert je ve stylu tak zvaný 
bel canto, tento výraz znamená krásnou 
píseň. A je to skutečně taková krásná píseň. 
Je bohatá v krásných melodiích, přenáší nás 
do krásné, slunečné Itálie. Tato skladba je 
lehčí než hudba Bacha, je i lehce srozumitel-
ná. Těšíme se na Vás! ◼ 

Emília Vašková 

O Bachovi, Verdim a o božích zážitcích v hudbě 

Pozvánka na koncert klasické hudby 


