Farní občasníkí číslo
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice
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Život je změna

Toto kratičké motto si můžeme nyní vzít jako nadpis do
dalšího školního roku v naší farnosti. Zvláštní číslo občasníku, které právě držíte v rukou, totiž přináší více různých
změn ohledně života našeho farního společenství. Výrazně se třeba do něj promítne příprava na biřmování. Další
citelnou změnou je úprava pořadu bohoslužeb díky tomu,
že od října vypomáhám v duchovní správě farnosti Pohořelice.
Některé aktivity skončily, jiné začaly, a to všechno je třeba
přijmout i s tím vědomím, že ne všechny změny budou všem vyhovovat. Čím víc lidí se
na jakoukoliv činnost nebo změnu bude dívat jen ze svého úhlu pohledu, tím víc lidí bude
ve farnosti nespokojených. Proto vás, milí farníci, chci opět přizvat do dění v naší farnosti
s přáním vždycky vidět společný prospěch a cíl, ke kterému rozmanité činnosti mohou
směřovat. Jestliže budeme společně podle Ježíšových slov „nejprve hledat Boží království“, bude nás tento cíl spojovat navzdory rozdílným názorům, přístupům a potřebám.
K tomu vyprošuji Boží požehnání všem, kdo svým dílem vytváří naše místní společenství
církve a zvláště všem těm, kteří přijali nějakou službu, mají něco na starost a přijali za to
zodpovědnost.
otec Josef Zelinka

Modlitební společenství

Duchovní život

Modlitby matek
V naší farnosti jsou 3 skupinky, které vedou Miluše Zlatušková, Marie Berková,
Marie Šrubařová.
Modlitební triduum: 25.1.-27.1.2013
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

Adorace
První pátek v měsíci po mši sv.
Adorační dny:
— Adorace v Otrokovicích s obnovou
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu: 25.11.2012 Otrokovice
— Adorační den v Kvítkovicích: 17.3.2013
— Adorační den - farní kostel: 7.8.2013
Návštěvy nemocných
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se
konají každý první pátek v měsíci a pak
před Vánocemi a Velikonocemi.
Individuálně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a častější návštěvy se sv. přijímáním,
které mohou přinést pověření farníci. Návštěvy nemocných na Senioru B jsou

Projekt putovní svatyňky
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.
Kontaktní osoby:
Monika Hanáčková, Andrea Hartmannová
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1. pondělí v měsíci, na Senioru C 2. pátek
v měsíci.
Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka

Katecheze
Vyučování náboženství

Seminář obnovy v Duchu svatém
Každý čtvrtek v 19:15 v učebně na faře. Lichý týden začátečníci, sudý týden pokročilí.
Kontaktní osoba: Marie Matušů

Liturgie
Bohoslužby mimo kostely
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba
slova každé úterý v 10:00.
Bohoslužba slova:
Senior A: první pondělí v měsíci v 13:30.
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00.
Denní modlitba církve – breviář
Ranní chvály – každé ráno ve farním kostele v 6:30.
Chrámový sbor
Zkoušky každou středu, pokud je večerní
mše svatá, po adoraci v sále pod kostelem.
V případě ranní mše je v letním čase zkouška v 19:00, v zimním čase v 18:30.
Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová
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Katecheze pro biřmovance
Od října do května vždy 2. a 4. pátek
v měsíci v suterénu. V letním čase 19:30,
v zimním čase v 19 hodin.
Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka
Chvíle nad biblí
Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v sále
pod kostelem.
Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita

Rytmické mše sv.
Každou neděli vyjma prázdnin.
Kontaktní osoba: Josef Honzík

Kulturně společenské akce

Zpívání dětí
Z důvodu malé návštěvnosti se řeší změna
času zkoušky, pravděpodobně přede mší.
Kontaktní osoba: Jana Janečková

Farní odpoledne
Podle nabídky a možností termínů.
Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka

Prvopáteční schola
Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší. Zkouší každý první pátek od 16:00 v klubovně na
faře a poté zpívá při večerní mši svaté.
Kont. osoby: Anna Berková, Karel Ondřich

Farní knihovna
Ve středu po mši sv. a v neděli po obou
mších sv. Na požádání kdykoli.
Kontaktní osoby:
Marie Knapková, Anna Krčmová

Setkávání ministrantů
http://www.tom1419.org/ministrovani
Probíhá v rámci schůzek TOM 1419 Poutníků a Škorpiónů každou sobotu v 9:00
v sále pod kostelem.
Kontaktní osoba: Honza Žalčík

Oslavy patronů naší farnosti
21. 4. 2013: Pouť k sv. Vojtěchu
28. 7. 2013: Pouť k sv. Anně - Kvítkovice
29. 9. 2013: Sv. Michaela, patrona bývalého farního kostela
Další akce
Svatovojtěšská veselice: 27. 4. 2013
Noc kostelů: 24. 5. 2013

Společenství lektorů
Každou poslední sobotu v měsíci v 16:30
v klubovně na faře.
Kontaktní osoby:
Marie Juráňová, Naďa Fraisová
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Děti a mládež

Senioři

Mše sv. se zaměřením pro děti
V pátek mimo prázdniny.
Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)
1x za 2 měsíce v neděli v 16:30. Termíny:
21. 10. 2012, 16. 12. 2013, 3. 2. 2013,
7. 4. 2013 a 16. 6. 2013
Kontaktní osoba: Helena Miklová

Setkání seniorů

Každé první pondělí v měsíci v 15:30
v sále pod kostelem.
Kontaktní osoba: Marie Budínová

Cvičení
Cvičení seniorů
Ve čtvrtek 9:30 – 11:00, sál pod kostelem.
Cvičení (nejen) pro ženy
Ve čtvrtek 18:30 – 20:00, sál pod kostelem.
Kontaktní osoba: Alena Sedláčková

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:
16. 10. 2012 - Dílny pro misie
18. 12. 2012 - Vánoční dílny
26. 3. 2013 - Velikonoční dílny
Kontaktní osoba: Magda Honzíková

Rodiny

Misijní činnost

Klub maminek
V úterý od 9:00 do 11:00 v sále pod
kostelem.
Kontaktní osoba: Renáta Čambalová

Adopce na dálku
Farnost podporuje indického chlapce
Ashwina a udržuje s ním kontakt.
Kontaktní osoba: Marta Rafajová

Společenství manželů
Schází se jednou za měsíc dle domluvy
v jednotlivých rodinách.
Kont. osoby: manželé Rafajovi a Šibravovi
Společenství chlapů
Každé sudé úterý 20:00-22:30 v sále pod
kostelem.
Kont. osoby: Petr Staněk, Josef Honzík

Misijní klubko
V rámci oddílu TOM 1412.
Kontaktní osoba: Monika Matějíčková
Obinadla pro malomocné
Pletení obinadel pro malomocné.
Kontaktní osoby:
Marie Šmiková, Marie Knapková

Prvopáteční schola - zpíváme na první pátky!

Ahoj holky a kluci! Možná už jste si
všimli, že při pátečních večerních mších
svatých nezpívá vždy jen schola mladších
holek, Hvězdičky, ale že se tam občas
objeví i starší děcka. Ptáte se proč? No,
jednoduše proto, že se rádi sejdou, zahrají nějakou tu hru a zazpívají známé i
neznámé písničky. Zatím si pracovně
říkají „Prvopáteční schola“, ale možná si
časem vymyslí i svůj originální název.
Scházejí se teprve od konce minulého
školního roku, ale začátečníci to určitě
nejsou. Hlasy mají trénované táborovými
hity, a když jsou spolu, rozhodně se ne-

nudí. Chtěli byste se k nim přidat? Neváhejte! Pokud rádi zpíváte, chodíte na
druhý stupeň ZŠ, nebo jste i na střední,
místo pro vás je už ve schole předem
připraveno. Zkouška scholy je vždy první
pátek v měsíci v 16:00 v klubovně na faře. Hned poté se zpívá při mši svaté. Pokud vlastníte nějaký hudební nástroj a
umíte na něj i hrát, určitě ho vezměte
s sebou, protože hudby není nikdy dost
J Na všechny stávající i nově příchozí
členy se při příštím setkání těší
Anička a Karel
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Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, http://tom1412.blog.cz
Název
Žabičky
5 - 9 let

Termín a místo
pátek v 16:00 hod.
klubovna, suterén

Vedoucí
Míša Lišková (605807382, liskova.misa89@post.cz)
Áďa Jurygáčková (734674509, juuury@seznam.cz)
Evča Ludvíková (775381364, evula.ludvik@seznam.cz)
Sluníčka pátek v 16:00 hod. Helča Hanáková (608827917, helinkaH@seznam.cz)
9 - 13 let klubovna, suterén
Hanka Ludvíková (732381362, h.ludvikova@gmail.com)
Lucka Budínová (608513209, luciebudinova@seznam.cz)
Opice
pátek 16:00 hod.
Evča Janíková (777589046, evipindi@seznam.cz)
13 - 16 let suterén
Monča Matějíčková (775261788, matejickova.m@email.cz)
Lucka Chlupová (777902272, luca.92@seznam.cz)
Hlavní vedoucí: Hanka Ludvíková, hospodářka: Martina Mikuláštíková
(608462520), e-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice, http://www.tom1419.org
Název
Poutníci a
Škorpióni
9 - 15 let

Termín a místo
sobota v 9:00
suterén

15UP

sobota v 18:00
suterén

Vedoucí
Laďa Beran (776875507, lada@tom1419.org)
Martin Kováč (774295535, kovic@tom1419.org
Honza Žalčík (739616333, zan@tom1419.org)
Karel Ondřich (774828748, karoon@seznam.cz)
Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec@seznam.cz)
Lukáš Čambala (739187695, lukecambale@tom1419.org)

Vedoucí oddílu: Laďa Beran, e-mail: oddil@tom1419.org

Skupinka mladších kluků
Název
Tygříci
5-9 let

Termín a místo
čtvrtek 17:00-18:30
suterén

Vedoucí
Petr Staněk (606700461)
Antonín Hradil (732883665)

Tygříci začínají 4.10.2012

Úklid a údržba ve farnosti
Kostely: Jiří Lindner
Úklid kostela sv. Vojtěcha: úterý v 16 hodin, 4 skupiny pod vedením Marie Budínové
a Marie Knapkové
Sál pod kostelem: Miroslava Přikrylová
Úklid kaple sv. Anny: pátek odpoledne podle domluvy, 3 dvojice

FARNÍ OBČASNÍK
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.
Uzávěrka dalšího řádného čísla: 14.10.2012, vydání dalšího řádného čísla: 28.10.2012

4

