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Milí farníci! 
Spolu se začátkem školního roku vám farní občasník opět 
nabízí přehled o všem, co naplňuje život naší farnosti. 
Z něj je patrné, jaká řada věřících se na tom všem podílí. 
A je pochopitelné, že kde se něco děje, tam se objeví i 
obtíže a překážky. 
Když jsem před nedávnem nenastartoval auto, rovněž to 
byla překážka k tomu, abych se dostal všude tam, kam 
bylo třeba. Měl jsem jet na svatební hostinu, odtud na 

charitní mši a pak na děkanátní pouť. Z hostiny jsem se proto mobilem omluvil, abych 
tento čas využil ke shánění opravy nebo náhradní dopravy. Jenže vzápětí jsem dostal 
zprávu, že abych se mohl zúčastnit hostiny, bude pro mě zajištěno auto i na všechny dal-
ší moje cesty. 
Díky tomu, že mi „klekla“ baterie v autě, mohl jsem opět zakusit, jak pohotově vstřícné 
věřící máme v našem farním společenství. Tím chci hlavně říct všem, kteří se snažíte, 
aby naše farnost žila, abyste se nenechali obtížemi znechutit. Vždyť situace, ve kterých 
se ocitneme, má vždy v rukách sám náš Pán, pokud mu to dovolíme. A On si pak vždyc-
ky dokáže všechny trampoty použít v náš prospěch. 

otec Josef Zelinka 

Neděle 4. října 2009 

 Farní občasník 
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice  

  

 

  Všechno zlé je k něčemu dobré 
Zvláštní číslo 

Modlitební společenství 
Modlitby matek 
V naší farnosti jsou 3 skupinky, které ve-
dou Miluše Zlatušková, Marie Berková, 
Marie Šrubařová. 
Modlitební triduum: 
29.1.-31.1.2010  26.3.-28.3.2010 
26.6.-28.6.2010  24.9.-26.9.2010 

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková  
Modlitební společenství  
Schází se každý týden ve čtvrtek: střídavě 
dopoledne v 9 hod a další týden večer v 18 
hod.    Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková  
Modlitba živého růžence  
V naší farnosti je 80 členů živého růžence 
ve 4 skupinách.  
Kont. osoby: Anna Janečková (2 skupiny), 

Marie Čechová a Marie Budínová 

Duchovní život 
Adorace 
Ve středu po mši sv. a první pátek v měsíci 
po mši sv. 
Adorační dny:  
ó  Adorace v Otrokovicích s obnovou 

zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu:  22. 11. 2009 Otrokovice  

ó  Adorační den v Kvítkovicích: 21. 3. 2010 
ó  Adorační den - farní kostel: 7.8.2010 
Návštěvy nemocných 
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se 
konají každý první pátek v měsíci a pak 
před Vánocemi a Velikonocemi.  

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka 
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Liturgie 
Chrámový sbor 
Každou středu po mši svaté v sále pod 
kostelem. 

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová 
Rytmické mše sv. 
V neděli dle rozpisu v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoby: Standa Šibrava  
a Monika Honzíková 

Zpívání dětí (7 – 13 let) 
V pátek (mimo první pátek v měsíci a 
prázdniny) od 15.00 do 16.00 v sále pod 
kostelem.  

Kontaktní osoba: Jana Janečková 

Setkávání ministrantů 
http://www.tom1419.org/ministrovani  
Probíhá v rámci schůzek TOM 1419: Pout-
níků a Škorpiónů každou sobotu v 9 hod. 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Honza Žalčík 
Společenství lektorů 
Každou poslední sobotu v měsíci v 16.30 
hod. v klubovně na faře.  

Kontaktní osoby: Marie Juráňová  
a Naďa Fraisová 

 

Katecheze 
Vyučování náboženství 

S=suterén, K1=klubovna č. 1, K2=klubovna č. 2 
 
Chvíle nad biblí 
Vždy 3. pondělí v měsíci v 16.00 hod. 
v Charitním domově. 

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita 
 

Promítání 
Vždy 1x za 14 dní v pondělí po mši sv. 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Marie Budínová 
 

 

Kulturní a společenské akce 
Farní odpoledne  
Podle nabídky a možností termínů. 

Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka. 
Nealko bar  
V pátek po mši sv. (kromě prvního pátku 
v měsíci) v sále pod kostelem.  

Kontaktní osoba: Magda Honzíková 
Farní knihovna 
Vždy ve středu a v neděli po mši sv. 

Kontaktní osoba: Marie Knapková  
 

Oslavy patronů naší farnosti 
17. 4. 2010: Svatovojtěšská veselice   
25. 4. 2010: Pouť k sv. Vojtěchu a 

Svatovojtěšské odpoledne 
25. 7. 2010: Pouť ke sv. Anně - Kvítkovice 
29. 9. 2010: Sv. Michaela, patrona bývalé-

ho farního kostela 

Rodiny 
Klub maminek 
V úterý od 9.00 do 11.00 hod. v sále pod 
kostelem.  

Kontaktní osoba: Michaela Černošková 

Senioři 
Setkání seniorů 
Každé první pondělí v měsíci v 16 hod. 
v sále pod kostelem 

Kontaktní osoba: Marie Budínová 

Tř. Den Čas Kde Vyučující 
1. st 13:30 K1 pí. Čechová 
2. st 14:30 K1 pí. Čechová 
3. čt 16:00 S P. Zelinka 
4. út 14:30 S sl. Fraisová 
5. st 15:00 S pí. Máčalová 
6. čt 15:00 K1 pí. Plšková 
7. po 15:30 K1 sl. Fraisová 
8.–9. st 16:00 K2 P. Zelinka 

http://www.tom1419.org/ministrovani
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Děti a mládež 
Mše sv. se zaměřením pro děti  
V pátek mimo prázdniny. 
 
Louskáček 
(schůzky vedoucích oddílů) 
1x za měsíc v neděli v 17:30 hod. 

Kontaktní osoba: Helena Miklová 
 
 

Klub volného času (KVOČ) 
http://kvc.tom1419.org 
Každé úterý od 16 do 19 hodin v sále pod 
kostelem pro děti do 15 let. 

 
Plánované akce: 
ó  14.10. - Dílny pro misie 
ó  27.10. - Člověče, nezlob se  
ó  24.11. - Trans amerika/evropa  
ó  15.12. - Vánoční dílny  

Kontaktní osoba: Magda Honzíková 

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice 
Název Termín a místo Vedoucí 

Žabičky 
4 - 5 let  (nové) 

pátek v 16.00 hod. 
v klubovně 

Míša Lišková (605807382, 
liskova.misa89@post.cz) 

Sluníčka 
6 - 9 let 

pátek v 16.00 hod. v sále 
pod kostelem 

Hanka Ludvíková (732381362, 
otrokberuska@seznam.cz) 
Darča Ševčíková (776328490, 
sevdar@seznam.cz) 

Opičky 
8 - 12 let 

pátek 16.00 hod. v sále 
pod kostelem 

Anička Berková (721604772, 
a.n.d.u.l@seznam.cz)  
Martina Volková (608462520,  
martinecka.v@seznam.cz)  
Monika Matějíčková (775261788,  
matejickova.m@seznam.cz) 

Hlavní vedoucí: Veronika Šišková (774241755). Hospodářka: Martina Volková 
(608462520). Email: tom1412otrokovice@seznam.cz 

Název Termín a místo Vedoucí 
Poutníci 
9 - 15 let 

sobota 9-11:30, sál pod 
kostelem nebo klubovna 

Honza Žalčík (739616333, zan@tom1419.org) 
Martin Kováč (608719553, kovic@tom1419.org) 

Škorpióni 
9 - 15 let 

sobota 9-11:30, sál pod 
kostelem nebo klubovna 

„Laďa“ Beran (776875507, lada@tom1419.org) 

15UP 
nad 15 let 

sobota 18-19:30 v sále 
pod kostelem 

Zbyněk VACL (724565203, zbyna@tom1419.org) 
Vojta Janota (608881967, vojta@tom1419.org) 

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice 

Vedoucí oddílu: Zbyněk Vacl, web: http://www.tom1419.org, email: oddil@tom1419.org 

Název Termín a místo Vedoucí 
Tygříci 
5-9 let 

Čtvrtek 16:30-18:15 v 
sále pod kostelem a v 
klubovně 

Petr Staněk (606700462) 
Antonín Hradil (732883665) 

Skupinka mladších kluků 

http://kvc.tom1419.org
mailto:liskova.misa89@post.cz)
mailto:otrokberuska@seznam.cz)
mailto:sevdar@seznam.cz)
mailto:a.n.d.u.l@seznam.cz)
mailto:martinecka.v@seznam.cz)
mailto:matejickova.m@seznam.cz)
mailto:tom1412otrokovice@seznam.cz
mailto:zan@tom1419.org)
mailto:kovic@tom1419.org)
mailto:lada@tom1419.org)
mailto:zbyna@tom1419.org)
mailto:vojta@tom1419.org)
http://www.tom1419.org
mailto:oddil@tom1419.org
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KLUB VOLNÉHO ČASU  
ÚTERNÍ KVOČ každé úterý od 16 do 19 
hodin je určen pro všechny děti, nabízí 
sportovní vyžití i zábavu u velkého množ-
ství stolních her. 
NEALKO BAR v pátek po mši sv. (kromě 
prvního pátku v měsíci) nabízí možnost 
setkání a přátelského posezení pro všechny 
farníky.  
Máme pro vás informaci, jak se nám dařilo 
v minulém školním roce v úterním KVČ: 
• Celkem se konalo 39 KVOČů, které na-

vštívilo 766 dětí, tj. průměrně 20. 
• Vyrábělo se 7x v dílnách: misijní dílny, 

vánoční a velikonoční dílny, malování 
triček, malování na obličej, obrázky ze 
špachtlí a přívěsky na klíče. 

Do celkem 29 pátečních barů se přiš lo ob-
čerstvit či povykládat celkem 493 lidí, tj. 
průměrně 17. 
O tyto aktivity je mezi dětmi velký zájem, 
proto jsme připravili v novém školním roce 
další dílny a turnaje, na které vás všechny 
srdečně zveme. Termíny do konce kalen-
dářního roku jsou uvedeny v tomto mimo-
řádném čísle Farního občasníku. 

 

FARNÍ OBČASNÍK  
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 
11.10.2009 
Vydání dalšího řádného čísla:  
25.10. 2009 
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. 
Určeno pro vnitřní potřebu.  
Neprodejné!  
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu  
a krácení textů.  
Redakční rada: P. Mgr. Josef Zelinka, 
Pavel Ludvík, Pavel Rafaja 
Adresa redakce:  
Nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice 
Tel. 577 922 337 
E-mail: obcasnik@volny.cz 
Http://www.otrokovice.farnost.cz 

 

Misijní činnost 
Adopce na dálku 
Farnost podporuje indického chlapce Ašvina a udržuje s ním kontakt. 

Kontaktní osoba: Marta Rafajová 
Misijní klubko 
V rámci oddílu TOM 1412.  

Kontaktní osoba: Martina Volková 
Obinadla pro malomocné  
Pletení obinadel pro malomocné. 

Kontaktní osoby: Marie Šmiková, Marie Knapková 

mailto:obcasnik@volny.cz
http://www.otrokovice.farnost.cz

