Farní občasník lo
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha
Školní rok 2008/2009
Otrokovice
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Milí farníci,
dovolte, abych Vám hned v úvodu pověděl jedno zamyšlení od Bruna Ferrera.
Když se ještě chodívalo pro vodu ke kašně, lidé se tam setkávali, prohodili pár slov, řekli
si, co je nového, a pomohli si navzájem naplnit džbery, vědra a měchy. Zpátky šli pomalu,
voda byla těžká, a tak měli čas na přemýšlení, dokonce i na modlitbu.
Potom byl zaveden vodovod. Od té doby jsou všichni lidé doma. Všechno je jednodušší a
trvá méně času. Ale není s kým si promluvit a chybí i čas na přemýšlení.
Dnes se k Vám dostává mimořádné číslo našeho občasníku, které obsahuje informace
o mnoha aktivitách v naší farnosti. Nejde však jen o číslo informativní, ale jde především
o „pozvání ke kašně“. O pozvání ke společnému prožívání naší víry. Jednotlivá společenství a aktivity ve farnosti nám mají pomáhat k tomu, abychom se setkávali, a tak mohli
společně s odvahou, radostí a ochotou jít ke Kristu, k prameni Živé vody.
otec Josef

Modlitební společenství

Duchovní život

Modlitby matek

Adorace

V naší farnosti jsou 3 skupinky, které se
schází 1x za 14 dní. Jednotlivé skupinky
vedou: Marie Berková, Marie Šrubařová a
Miluše Zlatušková.
Modlitební triduum:
— 26.-28.9.2008
— 30.1.-1.2.2009
— 27.-29.3.2009
n Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková

Ve středu po mši sv. a první pátek v měsíci
po mši sv.
Adorační dny:
— Adorace s obnovou zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:
23. 11. 2008 Otrokovice od 11:30 do 17:00
— Adorační den v Kvítkovicích: 22. 3. 2009

Modlitební společenství

Chrámový sbor

Liturgie

1x za 14 dní (sudý týden) ve čtvrtek
v 18.00 hod. v klubovně na faře.
n Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková

Každou středu v letním období v 19.15
hod., v zimním období v 18,45 hod. v sále
pod kostelem.
n Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová

Modlitba živého růžence
V naší farnosti je 80 členů živého růžence
ve 4 skupinách.
n Kont. osoby: Anna Janečková (dvě skupiny), Marie Čechová a Marie Budínová

Světýlek (schola)
V neděli v 8.40 hod. dle rozpisu v sále pod
kostelem.
n Kontaktní osoby: Lenka Květáková
a Markéta Staňková
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Rytmické mše sv.

Setkávání ministrantů

V neděli dle rozpisu, v sále pod kostelem.
n Kontaktní osoby: Standa Šibrava
a Monika Honzíková

V rámci schůzek TOM Poutníci a Škorpióni
každou sobotu v 9 hod. v sále pod kostelem.

Zpívání dětí (7 – 13 let)

Společenství lektorů

V pátek mimo první pátek v měsíci a
prázdniny od 15.00 do 16.00 v sále pod
kostelem.
n Kontaktní osoba: Jana Janečková

Každou poslední sobotu v měsíci v 16.30
hod. v klubovně na faře.
n Kontaktní osoby: Marie Juráňová
a Naďa Fraisová

Katecheze
Vyučování náboženství
Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

středa

15:00 – 15:45

suterén kostela

pí. Čechová

2.

úterý

13:30 – 14:15

suterén kostela

pí. Šmiková

3.

čtvrtek

14:30 – 15:15

suterén kostela

P. Zelinka

4.

úterý

15:00 – 15:45

suterén kostela

pí. Šmiková

5.

středa

15:00 – 15:45

klubovna č. 1

pí. Plšková

6.

pondělí

15:30 – 16:15

klubovna č. 1

pí. Fraisová

7. – 9.

čtvrtek

16:00 – 16:45

klubovna č. 1

P. Zelinka

Chvíle nad biblí

Promítání

Vždy 3. pondělí v měsíci v 16.00 hod.
v Charitním domově (Listy sv. Pavla).
n Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita

Vždy 1x za 14 dní v pondělí po mši sv.,
v sále pod kostelem (Po stopách sv. Pavla)

Kulturní a společenské akce
Farní odpoledne

Oslavy patrona farnosti sv. Vojtěcha

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

18. 4. 2008 Svatovojtěšská veselice
26. 4. 2009 Svatovojtěšské odpoledne

Klub volného času pro každého
První neděli od 16 do 19 hodin v sále pod
kostelem.
n Kontaktní osoba: Zbyněk Vacl
— 12.10. - Turnaj v pexesu - v parku před
kostelem, za nepříznivého počasí v sále
pod kostelem.

Senioři
Setkání seniorů
Každé první pondělí v měsíci v 16.00
v sále pod kostelem.
n Kontaktní osoba: Marie Budínová

Nealko bar
V pátek po mši sv. mimo prvního pátku
v měsíci v sále pod kostelem.
n Kontaktní osoba: Zbyněk Vacl

Rodiny
Klub maminek

Farní knihovna

V úterý od 9.00 do 11.00 hod. v sále pod
kostelem.
n Kontaktní osoba: Michaela Černošková

Vždy ve středu a v neděli po mši sv.
n Kontaktní osoba: Marie Knapková
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Děti a mládež
Klub volného času (KVOČ)

Mše sv. se zaměřením pro děti

Každé úterý od 16 do 19 hodin v sále pod
kostelem.
n Kontaktní osoba: Zbyněk Vacl
Plánované akce:
— 14.10. - Dílny pro misie
— 11.11. - Dílny
— 2.12. - Turnaj v kalču
— 16.12 - Vánoční dílny

V pátek mimo prázdniny.

OSA (akce pro všechny)
Dle aktuální nabídky.

Louskáček
(schůzky vedoucích oddílů)
rok 2008: 19.10.; 23.11.; 14.12.
rok 2009: 11.1.; 8.2.; 22.3.; 17.5.; 7.6.
v 17.30 hod.
n Kontaktní osoba: Helena Miklová

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice
Název
Sluníčka
5 - 8 let

Termín a místo
pátek 16.00 hod.,
sál pod kostelem

Vedoucí
Lidka Berková
(+420 721022547Hanka Ludvíková )
(+420 732381362)
Darča Ševčíková
(+420 776328490)

Opičky
8 – 12 let

pátek 16.00 hod.,
sál pod kostelem

Anička Berková
(+420 721604772)
Martina Volková
(+420 608462520)
Monika Matějíčková
(+420 775261788)

Medvědi
Stř. škola

pátek v 16.30 hod.
v klubovně

Bára Drážná
(+420 608565358)
Jana Zelená (+420 724565572)

Hlavní vedoucí Veroniku Šiškovou, která je na ročním pracovním pobytu ve Skotsku, zastupuje po dobu školního roku 2008-2009 Bára Drážná. Hospodářem oddílu i hlavní vedoucí táborů zůstává nadále Martina Volková.

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice
Název
Poutníci
9 - 15 let

Termín a místo
sobota 9.00–11.30
sál pod kostelem
nebo klubovna

Vedoucí
Pepoš Janota (776112783)
Rafael Pintueles (775061479)

Škorpióni
9 - 15 let

sobota 9.00–11.30
sál pod kostelem
nebo klubovna

Honza Žalčík (739616333)
„Laďa“ Beran (776875507)

15 UP
nad 15 let

sobota 18.00–19.30
suterén pod kostelem

Zbyněk Vacl (724565203)
Vojta Janota (608881967, 731750426)
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Skupinka mladších kluků
Název
Tygříci
5 – 9 let

Termín a místo
čtvrtek 16.30 – 18.15
v sále pod kostelem
a v klubovně

Vedoucí
Petr Staněk
(+420 606700461)
Antonín Hradil
(+420 732883665)

Misijní klubko

Misie

V rámci oddílu TOM 1412.
n Kontaktní osoba: Martina Volková

Adopce na dálku
Farnost podporuje a udržuje kontakt
s indickým chlapcem Ašvinem.
n Kontaktní osoba: Marta Rafajová

Obinadla pro malomocné
Pletení obinadel pro malomocné.
n Kontaktní osoba: Marie Šmiková

KLUB VOLNÉHO ČASU
ÚTERNÍ KVOČ každé úterý od 16 do 19
hodin je určen pro všechny děti, nabízí
sportovní vyžití i hru velkého množství
stolních her.
NEALKO BAR v pátek po mši sv., mimo prvního pátku v měsíci, nabízí možnost setkání
a přátelského posezení pro všechny farníky.
NEDĚLNÍ KVOČ první neděli v měsíci od 16
do 19 hodin nabízí možnost sportovního
vyžití (kulečník, stolní tenis, kalčo, chňapky), zapůjčení stolních her, ale také možnost setkání a přátelského posezení pro
rodiny i jednotlivce bez rozdílu věku
(v měsíci říjnu a listopadu bude mimořádně
druhou neděli)

Máme pro vás informaci, jak se nám dařilo
v minulém školním roce v úterním KVČ:
• Celkem bylo 40 KVOČů, které navštívilo
936 dětí tj. průměrně 23,4
• Hrálo se 5 turnajů: puzzle, pexeso, člověče nezlob se, kalčo, chňapky
• Vyrábělo se 8x v dílnách: výroba draků,
zkrášlování ramínek, výroba triček, kolíčky, vánoční dílny, malování na obličej,
velikonoční dílny, sluníčka.
• Celkem bylo tedy 13 turnajů nebo dílen,
kterých se zúčastnilo 386 dětí, což je
průměrně 30 dětí
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 kalendářního roku jsou uvedeny v tomto mimořádném čísle Fomu.

FARNÍ OBČASNÍK vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete
posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Řídí redakční rada: P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík,
Pavel Rafaja. Adresa redakce: Duchovní služba, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice (577 922
337, e-mail: obcasnik@volny.cz, internet: www.otrokovice.farnost.cz)
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