
1 

  

Milí farníci. 
Před měsícem začal nový školní rok a s ním se opět roz-
běhla řada aktivit farního života. Co všechno vytváří naše 
farní společenství, o tom chceme poskytnout přehled 
v tomto mimořádném čísle. Je pochopitelné, že čím více 
činností máme, tím více problémů se při tom může vyskyt-
nout. Kdo by se chtěl zcela vyhnout potížím, tomu zbývá 
držet se hesla: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ Naštěstí je u 
nás celá řada lidí, kteří se takovým heslem nehodlají řídit 

a jsou ochotni riskovat, že ne vždycky se všechno podaří. 
To ale neznamená, že bychom se neměli snažit problémům předcházet. Sám jsem si 
v uplynulém roce víckrát uvědomil, že jakmile něco nedomyslím a nesnažím se o důklad-
nější spolupráci, hned z toho vznikají problémy. Za ně se také chci omluvit všem, kterých 
se pak nějaké potíže dotkly. Kéž tedy cokoliv, co se v naší farní rodině nezdaří, nikoho 
neodradí, ale vždy je pro nás výzvou ke hledání té lepší cesty. 

otec Josef Zelinka 

Neděle 3. října 2010 

 Farní občasník 
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice 

  

 

Kdo nic nedělá, nic nezkazí 
Zvláštní číslo 

Modlitební společenství 
Modlitby matek 
V naší farnosti jsou 3 skupinky, které ve-
dou Miluše Zlatušková, Marie Berková, 
Marie Šrubařová. 
Modlitební triduum: 
28.1.-30.1.2011  25.3.-27.3.2011 
24.6.-26.6.2011  23.9.-25.9.2011 

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková  
Modlitební společenství  
Schází se jednou za dva týdny ve čtvrtek.  

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 
Modlitební společenství růžence 
Každý týden v úterý ve 20 hodin. 

Kontaktní osoba: Petr Věrný 

 

Projekt putovní svatyňky 
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí 
v rodinách. 

Kontaktní osoby:  
Monika Hanáčková, Andrea Hartmannová 

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:  21. 11. 2010 Otrokovice  

ó  Adorační den v Kvítkovicích: 20. 3. 2011 
ó  Adorační den - farní kostel: 7.8.2011 
Návštěvy nemocných 
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se 
konají každý první pátek v měsíci a pak 
před Vánocemi a Velikonocemi.  ► 
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Individuálně lze dohodnout návštěvu kdy-
koliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, 
které mohou přinést pověření farníci. 

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka 

Liturgie 
Bohoslužby mimo kostely 
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba 
slova každé úterý v 10:00 hod. 
Bohoslužba slova: 
Senior A: první pondělí v měsíci v 13:30 
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00 
Chrámový sbor 
Každou středu po mši svaté a adoraci 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová 
Schola Světýlek 
V neděli dle rozpisu v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Lenka Květáková 

Rytmické mše sv. 
V neděli dle rozpisu v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Josef Honzík 
Zpívání dětí 
V pátek (mimo první pátek v měsíci a 
prázdniny) od 15.00 do 16.00 v sále pod 
kostelem.      Kont. 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, 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 sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita 
Promítání 
Vždy 1x za 14 dní v pondělí po mši sv. 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka 

 

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 
30. 4. 2011: Svatovojtěšská veselice   
24. 7. 2011: Pouť ke sv. Anně - Kvítkovice 
29. 9. 2011: 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: Jana Vaclová 
Společenství manželů 
Schází se jednou za měsíc dle domluvy 
v jednotlivých rodinách. 
Kont. osoby: manželé Rafajovi a Šibravovi  

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

http://www.tom1419.org/ministrovani
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Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice 
Název Termín a místo Vedoucí 
Žabičky 
4 - 6 let  

pátek v 16.00 hod. 
v sále pod kostelem 

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

Sluníčka 
7 - 10 let 

pátek v 16.00 hod. 
v sále pod kostelem 

Hanka Ludvíková (732381362, otrokberuska@seznam.cz) 
Helča Hanáková (608827917, helinkah@seznam.cz ) 

Opičky 
10 - 14 let 

pátek 16.00 hod. 
v klubovně 

Anička Berková (721604772, a.n.d.u.l@seznam.cz)  
Martina Volková (608462520, martinecka.v@seznam.cz) 
Evča Janíková (777754646, evipindi@seznam.cz)  

Hlavní vedoucí: Hanka Ludvíková (732381362). Hospodářka: Martina Volková 
(608462520). http://tom1412.blog.cz, e-mail: 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) 

Vedoucí oddílu: Zbyněk Vacl, http://www.tom1419.org, e-mail: oddil@tom1419.org 

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice 

Název Termín a místo Vedoucí 
Tygříci 
5-9 let 

Čtvrtek 17:00-18:30 
v suterénu a klubovně 

Petr Staněk (606700461) 
Antonín Hradil (732883665) 

Skupinka mladších kluků 

Senioři 
Setkání seniorů 
Každé první pondělí v měsíci v 15:30 
v sále pod kostelem. 

Kontaktní osoba: Marie Budínová 

Cvičení v sále pod kostelem 
Cvičení seniorů:  
Ve čtvrtek 9:30 – 11:00 hod. 
Cvičení (nejen) pro ženy:  
Ve čtvrtek 18:30 – 20:00 hod.  

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková 
 
 

Děti a mládež 
Mše sv. se zaměřením pro děti  
V pátek mimo prázdniny. 
Louskáček 
(schůzky vedoucích oddílů) 
1x za měsíc v neděli v 17:00 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  10.10.2010 - Drakiáda 
ó  19.10.2010 - Dílny pro misie 
ó  21.12.2010 - Vánoční dílny  
ó  19.4.2011 - Velikonoční dílny  

Kontaktní osoba: Magda Honzíková 

mailto:liskova.misa89@post.cz)
mailto:otrokberuska@seznam.cz)
mailto:helinkah@seznam.cz
mailto:a.n.d.u.l@seznam.cz)
mailto:martinecka.v@seznam.cz)
mailto:evipindi@seznam.cz)
http://tom1412.blog.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
http://kvc.tom1419.org
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Nedělní kytarové mše 

Už několikátý rok se od září opět rozjíž-
dí rytmické kytarové mše, které nejsou 
určeny pouze mladým lidem. Začali jsme 
se dvěma kytarami a flétnou, později se 
podařilo za pomoci vytvořeného projektu 
sehnat peníze na nové ozvučení, nástroje 
a další vybavení. Zpěvníky, ze kterých se 
zpívá, jsme si sami navrhli a financovali 
je z výtěžku koncertu mládežnické scho-
ly „Světýlek“. 
Zpěv střídavě doprovází několik nástrojů 
– kytary, basová kytara, flétny, housle, 
klarinet, saxofon, klávesy, africký buben 
(djembe). To vyžaduje nácvik, na kterém 
se scházíme před ranní mší už v 6.30 
hodin, což, přiznejme si, s sebou nese 
určitý sebezápor. Přede mší v 10.30 ho-

din zkoušíme od 9 hodin. Zpíváme však 
rádi a tímto způsobem se snažíme uká-
zat, že je i jiná možnost slavení mše sva-
té, než je tradičně zažité. 
Myslíme si, že je správné pokusit se tak-
to vytvořit prostor novým zpěvákům a 
muzikantům a zapojit tak do činnosti ve 
farnosti více lidí. 

Magda a Josef Honzíkovi 

FARNÍ OBČASNÍK  
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 
10.10.2010 
Vydání dalšího řádného čísla:  
24.10.2010 
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. 
Určeno pro vnitřní potřebu.  
Neprodejné!  
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu  
a krácení textů.  
Redakční rada: P. 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.farnost.otrokovice.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 

Dohled nad provozem sálu pod kostelem a úklid má na starost 
paní Miroslava Přikrylová, tel: 733 372 434. 

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

