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Svatý otec – symbol, nebo figurka?
líží se návštěva Benedikta XVI. v ČR a lidé přemýšlejí,
zda na setkání s ním přijdou, či ne. Čím je tento muž
pro nás: politikem, papežem, Svatým otcem, nebo jen
figurkou?
Každá doba, každá společnost měla své symboly. Když
projížděl krajem rakouskouherský císař nebo T. G. Masaryk, vždy je vítaly masy lidí bez rozdílu postavení a vyznání. Tato shromáždění lidi sjednocovala a zároveň vzkazovala případným protivníkům: Podívejte, kolik nás je a jak
se dokážeme spojit.
Po válce přišla jiná doba a s ní symboly, o které jsme již
nestáli, před kterými jsme spíše utíkali, a ony ani nestály o
nás. Symboly se postupně vytratily, ale jejich potřeba ne.
Jejich místo dnes často zaujímají herci, sportovci, zpěváci,
ale i násilníci a zločinci .
Benedikt XVI. je určitě symbolem církve, i když po Janu
Pavlu II. to má velmi těžké. Jako každý symbol však potřebuje mnoho těch, kteří ho jako symbol chápou. Potřebuje
nás. Dejme mu tedy možnost, aby se symbolem stal. On
zájem má, ale co my?
Často na velká shromáždění nejdeme za osobnostmi,
hvězdami či symboly, ale jen a jen za atmosférou, která tu
vzbudila pocit sounáležitosti, tu zase hrdosti nebo naděje.
Někdo po celý život vzpomíná na ojedinělý koncert trumpetisty Louise Armstronga v pražské Lucerně v roce 1963.
Pamatujete se na neobyčejnou atmosféru památné Cyrilometodějské pouti na Velehradě v roce 1985? Ta jasně
řekla: Jsme tady a podívejte, kolik nás je. Jiný nemůže
zapomenout na slavné popřevratové svatořečení Anežky
České. A už vůbec nemluvím o památných vítězství našich fotbalistů či hokejistů, na která přítomní fanoušci
vzpomínají desítky let.
Vzpomínáte také? Zůstává jen pocit nenapodobitelné atmosféry, kterou nenahradí žádný televizní zábava, ani
odpočinek v křesle či zážitek z kina. Tak co, pojedeme?
Budeme společně vzpomínat po celý život?
Pavel Ludvík
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Kříž - symbol křesťanství (1)

P

o mnoho týdnů visely na nástěnce u sakristie v kostele sv. Vojtěcha podnětné texty o
kříži jako symbolu křesťanství. Mohli jsme se dozvědět o symbolice kříže, jaké tvary
křížů známe, kde všude se znaky kříže používají apod. Jen málokdo se však u nástěnky
zastavil. A tak shrnutí těchto textů, které pocházejí z Katechetických listů, přinášíme
v tomto a následujícím čísle Farního občasníku.
vyznání Ježíše Krista ukřižovaného. Přitom říkáme slova: “Ve jménu Otce i Syna i
Ducha svatého”. Je to nejjednodušší vyznání víry v Nejsvětější Trojici.

Symbol je znamení, které v sobě ještě
skrývá zvláštní znamení a má dlouhou
předkřesťanskou historii. Lidé ho používali
před mnoha tisíci lety a považovali ho za
symbol potupy a hanby. Po zmrtvýchvstání
Ježíše se kříž změnil v symbol vítězství,
věčného života, radosti a vykoupení.

Svatý Augustin nás napomíná: “Mnoho lidí
dělá kříž na čelo a vůbec se nestará o
smysl tohoto úkonu. Bůh chce vykonavatele tohoto znamení, ale ne malíře. Jestliže
nosíš na čele znamení Ježíšovy pokory,
tak nos v srdci touhu tuto pokoru napodobit.”

Kříž děláme při modlitbě a má své významné místo v liturgii.
Připomeňme si, pokud rukou vyznačíme
na svém těle kříž, tak to znamená naše

Podoby kříže
Řecký kříž

ukřižováním nejčastěji, i když je v této souvislosti obecně vžitá představa kříže latinského.

Původně měl kříž všechna
čtyři ramena stejně dlouhá - to
je tak zvaný řecký kříž. V této
podobě jej obvykle užívá východní křesťanská církev.

Ondřejský kříž
Tento kříž se opírá o dvě ramena, takže připomíná řecké
písmeno CH (psáno X) ze
slova Christos. Podle legendy
byl na kříži tohoto tvaru ukřižován svatý Ondřej. Zřídkakdy se používá
jako náboženský symbol, častější výskyt
lze pozorovat v heraldice (např. na vlajce
Skotska).

Latinský kříž
Prodloužením svislého břevna
vznikl kříž latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve a v církevním umění.
Tau kříž

Petrův kříž

K nejstarším podobám kříže
patří kříž se třemi rameny ve
tvaru T: lze se s ním setkat na
starých egyptských památkách. František z Assisi této
podoby kříže užíval při svém podpisu.
Rembrandt v proslulé kresbě Tři kříže použil právě tohoto symbolu. Kříž v podobě
písmene T využívali Římané pro popravy

Podle pověsti se prý dal Petr
ukřižovat hlavou dolů, protože
se necítil hoden toho, aby zemřel po způsobu svého Mistra
a Pána. Proto označovala
stará církev kříž, který delším břevnem
míří nahoru, za kříž petrovský. (Bohužel
v dnešní době jej používají jako jeden ze
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svých symbolů také satanisté jako symbol
negace křesťanství.)

Kotvový kříž
Dalším příkladem ozdobně
pojatého kříže je kříž kotvový.
Kotva je starý symbol křesťanské církve pro naději.

Patriarchální kříž
Dvojitý kříž o šesti ramenech
se nazývá patriarchální kříž.
Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno
má naznačovat tabulku, na níž
Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.

Maltézský kříž
Je nápadný svou osobitou
formou (je to v zásadě řecký
kříž, jehož břevna se ke středu
zužují, přičemž jejich okraje
jsou prolomené a vytvářejí
osm špiček). Břevna mají symbolizovat
osm blahoslavenství z kázání na hoře.
Původně to byl kříž řádů rytířů johanitů.
Maltézský kříž je jako symbol v současnosti používán zejména Maltézským řádem a Řádem Johanitů a mimo nich i dobročinnými organizacemi, které byly těmito
řády založeny.

Ruský kříž
Z pravoslavné církve pochází
takzvaný ruský kříž. Ukazuje
pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné
břevno určené pro přibití nohou.
Papežský kříž
Tento kříž je vyhrazen pouze
papeži, charakterizují ho tři
příčná, různě dlouhá břevna,
uspořádaná shora od nejmenšího po největší (odráží trojí
papežský úřad: kněžský, pastýřský, učitelský).

Kříž nad zeměkoulí
Evangelium o spasení v Ježíši
Kristu šlo po celém světě svými cestami s nejrozmanitější
podobou kříže. Tuto myšlenku
chce vyjádřit symbol kříže nad
zeměkoulí, symbol, který se stal odznakem
evangelických sdružení mládeže.

Jeruzalémský kříž
Je to velký kříž se čtyřmi malými v rohových polích. Připomíná pět Kristových ran. Je nazýván tak proto, že je ve znaku města Jeruzaléma. Podle
jiného výkladu je to kříž evangelistů, protože prý velký kříž je symbolem Ježíše Krista
a čtyři malé kříže symbolem čtyř evangelistů.

Lodička s křížem
Lodička na vlnách se vztyčeným křížem je symbolem církve plující na vlnách světa.
Tento znak se stal znamením
moderní světové ekumenické
práce. n

Jetelový kříž

Dokončení v příštím čísle

Malíři a sochaři během staletí
obohacovali prosté linie kříže
různými ozdobnými formami.
Tak vznikl např. tzv. jetelový
kříž, jehož každé rameno je
ukončeno jetelovým trojlístkem - znamením Nejsvětější Trojice.

Převzato: Katechetické listy 2-2008/2009
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Setkání se Svatým otcem
Obecné informace:

ny prodejní stánky s občerstvením.
< Ve všech sektorech areálu bude připravena zdravotní služba.
< Místenky lze získat na biskupstvích,
k prodejnách Karmelitánského nakladatelství (např. Veni ve Zlíně) i přímo u vstupu
do areálu. Je třeba počítat s tím, že tyto
místenky umožní vstup do zadních sektorů.

< Slavnostní mše sv. proběhne v areálu u
hlavní příjezdové cesty v Brně-Tuřanech.
< Autobusy s poutníky mají parkovat na
dálnici ve vzdálenosti 1,5-4 km od letiště.
< Osobní auta budou parkovat ve větší
vzdálenosti, bude zajištěna kyvadlová doprava k letišti.
< Dálnice bude již den předem uzavřena.
< Budou posíleny vlakové spoje. Vystupovat se bude na nádražích Brno-Slatina (1,5
km od letiště) a nádraží Šlapanice (4 km
od letiště). Cena jízdenek má být stejná
jako u běžných spojů
< Areál letiště, kde se bude bohoslužba
konat, bude v neděli 27. září otevřen od 4
hodin ráno; od 6:30 začne společný program.
< Do sektorů (mimo červenou VIP-zónu)
je možno vzít si s sebou vlastní skládací
židličky.
< V areálu bude umístěno několik velkoplošných obrazovek.
< V areálu bude umístěno dostatečné
množství mobilních WC.
< Před vstupem do areálu budou umístě-

Informace k farnímu
zájezdu z Otrokovic
< Místenky pro ty, kteří nejedou společně autobusem, budou v září k dispozici
v knihovně.
< Účastníci jedoucí autobusem dostanou místenky cestou do Brna.
< V neděli 27. září je odjezd od Komerční banky v 5:30 hod. a před tím
z Kvítkovic v 5:15 hodin. Patnáct osob,
které se nahlásily do druhého autobusu,
nastoupí do autobusu, který je vypraven
z Napajedel.
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Stručná liturgika: Mluva architektury
oba dovolených a prázdnin je čas, kdy
mj. navštěvujeme mnohé historické a
památné kostely. Nabízím stručný pohled
na velké slohy, jenž může napomoci porozumět poselství, které mají tyto stavby pro
své návštěvníky. Tímto poselstvím je
v případě katolických kostelů křesťanská
zvěst. Také můžeme vidět, jakým způsobem v proměnách staletí lidé vyjadřovali
své představy o Bohu. Vycházel jsem ze
studie L. Pokorného: Mluva chrámové architektury (Teologické studie – sborník
teol. statí III, 1983).

D

je a staví si hrad. I pro Boha se budují hrady: románský kostel je hrad, který se pevně vypíná nad obydlími poddaných. U nás
nenalezneme románské kostely o mnoha
věžích jako jakési kostelní hrady, příklad
„hradu“ ale můžeme najít u opevněného
kostela v Kyjích u Prahy. Tytéž myšlenky
ale vyjadřují i rotundy. Podobně jako antika
chce být i románský kostel symbolem pevného a bezpečného nebeského Jeruzaléma. Masivní věž je více než ukazatelem
k nebi vyjádřením jistoty v bezpečnou Boží
ochranu. Ve středověku se člověk zla bojí
více, proto hledá ochranu za mocnými
zdmi kostela, ve spoře osvětleném prostoru. Zlo je vytlačeno do exteriéru chrámu
v podobě zvířecích a rostlinných motivů.
Lid se v tomto Božím hradě cítí bezpečně,
je veden a chráněn kněžstvím církve a
vládou pozemského pána.

Antická bazilika – město Boží
Máme na mysli antické baziliky, jaké můžeme navštívit třeba v Římě (u nás žádnou
takovou baziliku nemáme, vědomě se
k antické bazilice blíží např. kostel sv. Václava v Praze na Smíchově). Bazilika vědomě napodobuje město: brána kostela je
vlastně městskou branou, jíž vejdeme na
hlavní ulici, což je hlavní loď chrámu. Plochý kazetový strop s rozetami představuje
hvězdné nebe nad městem. Antické město
má zcela pravidelný půdorys a hlavní loď
kolmo protíná příčnou loď jako protínající
se ulice. Vítězný oblouk představuje vstupní bránu do vojenského tábora (chór) a
apsida je trůním sálem. V něm ve světské
bazilice zasedal vládce se svým senátem,
v křesťanské bazilice biskup s kněžstvem.
V apsidě je zobrazený Kristus, pod nímž
sedí biskup (nástupce apoštolů) a kněží.
Liturgie, která se zde koná, se jeví jako
předchuť věčné liturgie nebeské. Chrámový prostor je odleskem nebeského Jeruzaléma a věřící jakožto součást církve putující se jeví jako předstupeň církve vítězné.
Tento prostor je tedy miniaturou pozemského města a symbolem nebeského Jeruzaléma. Pozemský život splývá
s nebeským Jeruzalémem.

Gotika – vznešené sídlo svatých
Vrcholný středověk znamená i vrchol gotické architektury. Rozvíjí se mystika a nová
zbožnost, je to doba technického rozvoje.
Gotický kostel (hlavně katedrála) je opět
nebeským Jeruzalémem. V tomto pojetí
nebeský Jeruzalém sestupuje na zemi,
vypíná se nad ní. Štíhlé věže, sloupy,
vznosné oblouky – všechno tíhne k nebi.
Velkolepý pohled v porovnání s nízkými
obydlími středověkého města. Nebe sestoupilo na zemi: portál, kde trůní Kristus,
je vstupní nebeskou branou. Světci nás
zvou dovnitř i na bronzových reliéfech mohutných vrat. Jako bychom branou posledního soudu vstupovali do velebné a svaté
věčnosti. Všechny symboly zla jsou vypuzeny ven (nestvůrné chrliče na vnějších
stěnách), uvnitř je navozena představa
nekonečného prostoru. Mohutná okna
osvětlují interiér jakoby nebeským světlem.
Zástupy znázorněných andělů a svatých
sestupují k zástupům věřících. Téměř každý krok v gotické katedrále je naplněn
symbolismem. Už svým půdorysem se

Románský sloh – Boží hrad
V období vznikajícího feudalismu už pozemskému pánovi nestačí město, opouští
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gotická katedrála koří Ukřižovanému: loď
je svislým břevnem kříže, příčná loď je
vodorovným břevnem s rozpjatými pažemi
Ukřižovaného, presbytář s oltářem představuje jeho hlavu a věnec bočních kaplí je
svatozáří. Gotická katedrála chce vést
zemi k výšinám.

nebe, kde zástupci světců spějí
k Nejvyššímu. Kupole otevírá pohled do
nebe. Světci jsou jakoby ponořeni v extázi,
všechno se klaní Pánu. Jakoby mocný a
vzdálený Pán uděloval audienci pokořenému člověku. Lidské srdce touží po dobru a
kráse, což mu barokní kostel takřka hmatatelně nabízí. V našich krajích se setkáme
i s kostely vybudovanými v tzv. historických slozích (pseudogotika apod.), ovšem
tyto stavby v „pseudoslohu“ neoslovují.
Opakují se u nich totiž prvky velkých slohů,
ale nikoli jejich duch.

Baroko – trůnní sál
Baroko je našim zemím velmi blízký sloh.
Mocný feudál stavěl mohutný zámek pro
sebe a mohutný kostel pro nejvyššího Pána. Ve světském paláci byl srdcem trůnní
sál pro velmože, chrám se stal trůnním
sálem Božího majestátu. Chrámová loď se
stala triumfální cestou lemovanou sloupy či
pilíři a tato cesta ukazuje minulost a naznačuje budoucnost. Hlavní oltář se svatostánkem se stal trůnem obklopeným
anděly a svatými, jejichž gesto je vášnivé,
jejich pláště vlají. Nad hlavní lodí se klene

Až opět navštívíme katolický chrám, ať už
starobylý nebo moderní, neměli bychom
zapomenout aspoň duchovně se setkat
s Kristem přítomných v Eucharistii a modlit
se spolu se žalmistou: „Zaradoval jsem se
když mi řekli: Do domu Hospodinova půjdeme.“ n
Štěpán Horký

Čtení u ambonu

V

ný, protože většina z nás je zaměstnána, a
to i na směny, nebo přes týden vedou nějaké modlitební či dětské skupinky.

ážení lektoři, ne každý farník může
pomáhat při úklidu a brigádách v naší
farnosti. Ne každý může navštěvovat ve
všední den mši svatou. Proto se někteří
z vás zavázali ke službě u ambonu. Čtení
Slova Božího žádá i určitou přípravu.
Mnozí z vás absolvovali kurz pí Martiny
Pavlíkové z olomouckého arcibiskupství a
získali jste pomocný materiál, který pomáhá při této službě. Mezi námi je asi 30 lektorů, kteří se pravidelně dle svých možností střídají v předávání Slova Božího. Čtení
má svá pravidla, která je třeba respektovat. Ne každý tak činí. Podle způsobu čtení se vždy pozná, kdo čtení rozumí a kdo
ne, chování při odchodu od ambonu zase
ukazuje, kdo je rád, že už má čtení za
sebou… Věřící lidé jsou vnímaví, a tak
hned slyšíte kladnou nebo zápornou kritiku. Proto také vzniklo „společenství lektorů“, neboť i k této službě je třeba modlitby.
Je také dobré nahlédnout do materiálů,
které jste dostali, nebo navštívit vždy poslední sobotu v měsíci „společenství lektorů“ v učebně na faře, vždy od 16.00 hod.
do 18.00 hod. Jiný termín zatím není mož-

Další setkání lektorů by mělo být 29. 8.
2009 a 26. 9. 2009. Protože se však
v sobotu 29. 8. uskuteční zájezd našeho
sboru na Turzovku a 26. 9. bude Svatý
otec Benedikt XVI. v Brně, společenství
lektorů se odkládá. Tím spíš je vhodné
využít setkání lektorů v sobotu 31.10. 2009
v Olomouci, kde nás zve pí Martina Pavlíková, která je výukou lektorů v naší diecézi
pověřena. Věřte, že všem lektorům může
toto setkání prospět. Setkání začíná
v 10.00 hod. na olomouckém arcibiskupství. Podrobnosti jsou ve vývěsce. Doprava vlakem nebo soukromě autem. n
Marie Juráňová a Naďa Fraisová
Poznámka: Jelikož je nabídka společenství lektorů v naší farnosti využita jen minimálním počtem účastníků, osobně si myslím, že by to bylo téma na jednání pastorační rady, zda a jak je v našich možnostech nabídnout lektorům pomoc a formaci,
která by mohla být plněji využita. o. Josef
6

XX. katolická charismatická konference
prázdninových dnech 8. – 12. července se brněnské výstaviště proměnilo
v prostor modlitby, zpěvu, chval a radosti,
a to díky tisícům věřících, kteří se zde sjeli
ze všech koutů naší republiky, mezi nimiž
nechyběli ani zástupci z Otrokovic. Již po
dvacáté se takto shromáždili lidé všech
generací, aby se společně modlili, naslouchali slovům přednášejících a otevřeli svá
srdce pro působení Ducha svatého.

V

la Slavíka „abychom si dělali takovou minikonferenci každý den doma,“ může platit
úplně všem. Stačí každý den věnovat Bo-

Celým setkáním nás provázela Ježíšova
povzbudivá slova „Vzchopte se, já jsem to,
nebojte se...“ (Mt 14, 27), která nám každý
přednášející vyložil podle své životní zkušenosti a se svým osobitým charismatem.
Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství nás povzbudila, abychom naplno
žili své lidství a uvědomovali si, že „když
nám Bůh něco bere, je to pro to, aby nám
dal mnohem víc.“ Otec Vojtěch Kodet nás
zase vybídl, abychom v důvěře dali Pánu
„našich pět chlebů“, tedy náš nedostatek,
naše prázdné ruce, aby On mohl vše proměnit a rozmnožit. Živou naději nám ve
svých slovech „naděje znamená doufat,
když jsou věci beznadějné“ přinesla Kateřina Lachmanová a takto bychom mohli
pokračovat dál a dál. Ve chvílích adorace,
mše nebo osobních rozhovorů jsme pak
mohli všechny tyto myšlenky dále vstřebávat a promítat si je do vlastních životů.

hu pár minut ztišení v modlitbě, číst si Písmo a prožívat všední události pod vedením
Ducha svatého. Navíc si lze zakoupit CD
se
z á zn a m y
vš e c h
přednášek
z konference a i doma čerpat z jejích myšlenek. A pak už nezbývá než se těšit na
příští konferenci, která se uskuteční 7. –
11. července 2010. n
Lucye Miklošková

Modlitby matek
Zařaďte si do vašeho diáře:
25.-26. 9. 2009 Modlitby matek
Pátek – asi v 17:30 hod přede mší sv.
Sobota – po mši sv.
(Více informací o průběhu modliteb
v minulém čísle FO)

Osobně jsem si také mohla s velkou radostí uvědomit, že Duch Boží vane opravdu všude stejně a sjednocuje církev na
celém světě. Je jedno, jestli jsem
v Austrálii na setkání mládeže, ve francouzské komunitě Jeunesse-Lumiere nebo
na brněnském výstavišti - všude vládne
stejná atmosféra radosti, touhy po darech
Ducha svatého a po opravdovém životu
z víry.

Jsou zváni všichni, kteří chtějí svěřit své
děti ve společné modlitbě Pánu.
„A Otec vám dá, oč byste ho prosili
v mém jménu“ Jan 1 5,16
„Proste a bude vám dáno…neboť každý,
kdo prosí, dostává.“ Mat 7,7
„Kde jsou dva nebo tři shromáždění ve
jménu mém, tam já jsem uprostřed nich.“
Mat 18,20
Majka Šrubařová

Velká konference sice skončila, věříme
však, že její důsledky budou ještě dlouho
viditelné v našich rodinách a v našem okolí. A ti, kdo tam nebyli, si nemusí nijak zoufat, protože závěrečná výzva otce Michae7

Přehled farních zpráv
Příprava dětí k 1 . svatému přijímání

O

tie.

d začátku září začne probíhat nový
způsob přípravy dětí k 1. svatému
přijímání. Projekt zdůrazňuje pevné zakotvení výchovy k víře v rodině a ve společenství farnosti. S využitím her, písní a
tvořivé činnosti se budeme snažit rozvíjet
vztah dětí ke Kristu a napomáhat vytvoření
pěkných vztahů mezi dětmi. Na celém
projektu se mají podílet také rodiče dětí.
Některé hodiny katecheze jsou realizovány
jako společná setkání všech rodičů a dětí.
O probíraných tématech pak děti rozmlouvají s rodiči i doma.

První setkání rodičů a celého přípravného
týmu se uskuteční v úterý 1. 9. 2009 v 18
hodin v suterénu kostela. Rodiče dětí obdrží poštou pozvánku, kde budou podrobné
informace.
Příprava ke svatému přijímání je jistě náročný úkol, který vyžaduje aktivní spolupráci rodičů s katechety. Bez této spolupráce by projekt nefungoval. Jsou to především rodiče, kteří nesou odpovědnost za
výchovu svých dětí k víře. Ostatní farníky
prosíme o přímluvnou modlitbu.

Program přípravy se skládá z 28 setkání,
která na sebe vždy navazují. Příprava má
tři základní části. Nejprve rodiče s dětmi
s pomocí katechetů mluví o křtu, následuje
příprava na svátost smíření a seznamování dětí s příběhy z Nového zákona a poslední částí je probírání významu eucharis-

Velmi nám všem záleží na tom, aby děti
příprava bavila, aby se na hodiny těšily a
nakonec se plně radovaly ze slavnostního
setkání s Kristem. n
Za tým přípravy Renata Slováčková

Vyučování náboženství 2009/2010
Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

středa

13:30 – 14:15

klubovna č. 1

pí. Čechová

2.

středa

14:30 – 15:15

klubovna č. 1

pí. Čechová

3.

čtvrtek

16:00 – 17:00

suterén kostela

P. Zelinka

4.

pondělí

14:30 – 15:15

suterén kostela

sl. Fraisová

5.

středa

15:00 – 15:45

suterén kostela

pí. Máčalová

6.

čtvrtek

16:00 – 16:45

klubovna č. 1

pí. Plšková

7.

pondělí

15:30 – 16:15

klubovna č. 1

sl. Fraisová

8.-9.

středa

16:00 – 16:45

klubovna č. 2

P. Zelinka

Rozvrh lze z nutných důvodů ještě upravit, pokud bude včas takový požadavek nahlášen.
Klubovna č. 1 je v prvním poschodí nové části fary. Od bočního vchodu do kostela, průchodem k faře. Klubovna č. 2 je v druhém poschodí nové části fary. Suterén kostela je
pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.
Začínáme v týdnu od pondělí 14. září 2009!
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Účel farních sbírek
pro nejbližší období

Bohoslužby v naší farnosti
Kromě obvyklých římskokatolických bohoslužeb v našich kostelích se v naší farnosti
konají ještě tyto bohoslužby:

Sbírky a také individuální
dary za posledním období nyní již pokryly rozpočet na malování kostela,
který činí 110 000,- Kč.

Charitní domov:
Každou sobotu v 15 hod. mše sv. nebo
bohoslužba slova

Nyní byla zadána výroba úložných skříní
do suterénu za 31 000,- Kč a výroba mříže na ochranu před znečišťování průchodu
do kostela za 16 000,- Kč.

Senior A:
V pondělí po 1. pátku v měsíci ve 13:30
hod. bohoslužba slova
Senior C:
Poslední pátek v měsíci ve 14:00 hod.
bohoslužba slova

Dále bylo zadáno očalounění jedné kostelní lavice na zkoušku a jakmile budeme mít
finanční prostředky, pořídí se čalounění
všech lavic za 64 000,- Kč.

Kostel sv. Michaela:
2. a 4. neděle v měsíci v 9 hod. řeckokatolická liturgie n

Na tyto tři účely budou sloužit další měsíční sbírky. Pán Bůh odplať všem dobrodincům. Poděkování patří také dárci nových
koberců do presbytáře. n

Novéna k přípravě
na setkání se Svatým otcem

Inzerát
Hledáme pro třeťáčka doučování na dva
-tři dny v týdnu. Hodina za 80,- Chlapec
je zvídavý, snaživý, ale potřebuje, aby
se mu mohl někdo víc věnovat (domácí
úkoly, čtení, opakování učiva), rodiče
jsou vytíženi a nestíhají to dle svých
představ. Nejlépe z Otrokovic, na věku
nezáleží. Díky. Ozvěte se Veronice Šiškové 774 241 755, veronika.sis@seznam.cz.

Na dobu od 8. do 16. září
biskupové Čech a Moravy
vyhlašují novénu, tedy devítidenní intenzivní modlitbu
jako závěrečnou duchovní přípravu na
setkání s hlavou naší církve. Průvodcem
k tomu bude brožurka nazvaná Novéna
k přípravě na setkání se Svatým otcem.
Tomuto závěru duchovní přípravy bude
věnován také pastýřský list, který před
zahájením novény zazní v neděli 6. září při
bohoslužbách. n

Křty, svatby a pohřby
za poslední období:

Nová skupinka
pro slečny 4 - 5 let

Křty:
Barbora Zita Steinerová, Ondřej Maria
Puk, Andrea Vykydalová,
Milan Malik Gloeb (z Nevady, USA)

Máte doma slečnu od 4 do 5 let? Chcete, aby se zapojila do činnosti Turistického oddílu, aby si našla nové kamarády a
zažila s námi spoustu zábavy?
Pak neváhejte a přihlaste svou dceru do
nové skupinky. Kontaktujte Míšu Liškovou, tel 773 667 382 nebo 605 807 382,
liskova@post.cz

Poslední rozloučení:
Božena Vráblová, Marie Mikšaníková, Miroslav Bánovský, Františka Tihlářová, Marie Kňourková, Františka Tihelková, Božena Míčová n
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Zprávy z farnosti
Hurá, jedeme do Olomouce

Z

gádu i muži z naší farnosti. Ovšem
"děvčata" v různém složení a různého věku jedou vždycky. Letos jsme byly dvakrát
a již se těšíme, dá-li nám Pán Bůh tolik síly
a milostí, že příští rok pojedeme zase. n

ase nadešly prázdniny, kdy je kněžský
seminář vylidněn a nastává doba velkého úklidu. Jak jistě víte, některé farnice
naší farnosti již více než deset let jezdí
vypomáhat při úklidu velkého areálu semináře.

Za brigádnice Marie Budínová

Pomoc při úklidu v semináři nám zprostředkoval náš bývalý pan farář, nynější
rektor semináře, Mons. Vojtěch Šíma, který po nástupu do semináře vyslal do naší
farnosti SOS o pomoc při úklidu po malování budovy. Takovou velkou akci jako je
malování budov semináře není možné
zvládnout ve vlastní režii pracovníků semináře; rozsáhlý areál potřebuje i cizí pomocníky. Proto jsme vyhověli a ve větším
počtu, což se velice hodilo, jsme dorazili
do semináře, abychom co nejvíce pomohli.
Od té doby jsme každý rok pozváni na
brigádu.
Na termín pozvání již čekáme a dokonce
se i těšíme. Když přijedeme do Olomouce,
pan rektor pro nás a za nás slouží mši
svatou a po ní jsme pozváni k bohaté snídani a pak se s velkou vervou dáme do
práce. Snažíme se ze všech sil, abychom
co nejusilovněji pracovaly, aby bylo vidět,
že zase přijely ženy z Otrokovic. Po polední modlitbě Anděl Páně se dáme do dobrého oběda. Po vypití šálku kávy pokračujeme v započaté práci až do odpoledních
hodin. Potom máme připravenu večeři a
vždycky dobrou zmrzlinku, zůstane ještě
chvíle na povídání si s panem rektorem,
sestřičkami a s dobrým duchem semináře Karolinkou. Po odvedené dobré práci a
pěkném setkání vydáme se na zpáteční
cestu domů. Někdy jsme hodně unavené,
ale o to více radostné, že jsme pomohly,
kde bylo pomoci potřeba.

Pro zasmání
V jedné farnosti se před válkou konala
farní schůze, kde se mimo jiné jednalo,
zda v kostele vybudovat ústřední topení. O slovo se přihlásil starší muž a
řekl: „V kostele žádné topení nepotřebujeme. Doma se ženou také spíme
v nevytopené místnosti.“

Musím podotknout, že někdy jezdí na bri-
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Jak pokračuje hřiště za kostelem

O

20. 9., jak bylo stanoveno ekonomickou a
pastorační radou farnosti.

d počátku prázdnin po více než třech
letech věnovaných administrativním
formalitám, obíháním úřadů, shánění peněz, … jsme mohli v úterý 7. 7. zahájit
samotnou stavbu oficiálně oddílového, leč
v praxi spíše farního hřiště. Mnoho práce
již bylo uděláno: základ na opěrnou zídku
podél chodníku, samotná opěrná zídka,
stavební jáma, drenáž, zásyp kamenivem.
To vše díky mnoha brigádníkům, kteří napínají síly pro tuto věc. Zvláště oceňuji
podíl několika starších farníků, kteří nám
ochotně předávají zkušenosti a cenné rady, a tak pomáhají zbudovat nám mladým
„naše“ farní hřiště. Hřiště s rozpočtem přes
800 000 Kč, na které se nám podařilo sehnat zhruba 600 000 Kč. Děkujeme za
podporu všem, ale vypíchnout musím především naši farnost, i některé farníky, kteří
hřiště podpořili finančním darem, dobrou
radou, modlitbou, také naše Město Otrokovice, které podpořilo náš projekt dotací.
Příležitost finančně podpořit stavbu hřiště
bude mít každý farník při sbírkách v neděli

Brigády svoláváme mezi námi mladými,
protože chceme, abychom se přímo na
stavbě hřiště podíleli z co největší části
my. Brigády také není snadné dopředu
naplánovat. Pokud ale chcete přiložit ruku
k dílu, rádi Vás na brigádě uvidíme – stačí
se domluvit. Určitě se však od otce Josefa
dozvíte o oficiálním uvedení do provozu,
které bychom rádi stihli do konce října.
Hřiště vzniklo z potřeby oddílů a Klubu
volného času, ale praktické využití bude
jistě daleko širší. Také střední generace si
může zahrát volejbal atd. I ti starší třeba
nějaké využití najdou. Opravdu bych byl
nerad, kdyby si někdo zatvrzele myslel, že
hřiště či farní bar v suterénu je jen pro
mladé. Sice za nápadem i realizací stojí
převážně mladí „spolufarníci“, ale rozhodně žádnou z těchto věcí neděláme jen pro
sebe. n
Zbyněk Vacl

Fotografie z brigády 24.8.2009
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Kniha knih již devátým rokem

< A Horáková

D

ržím v ruce knihu a nahodile v ní listuji. Co chvíli se zastavím u některých
pasáží a tiše si je pročítám:

věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná
jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život…

Př 3,27: Neodpírej dobrodiní těm, kteří je
potřebují, je-li v tvé moci neprokázat.
Př 3,28: Neříkej svému bližnímu: „Jdi a
přijď zase a dám ti to zítra,“ když to máš
s sebou.
Př. 3,29: Nechystej nic zlého na svého
bližního, který s tebou důvěřivě bydlí
Př 3,3: Ať tě neopouští milosrdenství a
věrnost! Přivaž si je hrdlo, napiš si je na
tabulku svého srdce.
Př 3,4: Tak najdeš milost a uznání v očích
Božích i lidských

Asi vás napadne, proč toto všechno píši.
Každý má přece možnost otevřít tuto nádhernou knihu a potěšit se její moudrostí.
Hlavní důvod mého psaní je ten, že bych
chtěla z celého srdce poděkovat panu
RNDr. Orlitovi, který obětavě a zasvěceně
už osm let s námi probírá jednotlivé části
Bible. A věřte tomu, že má stále věrné
posluchače, z nichž někteří navštěvují jeho
přednášky od samého začátku a co hlavního – všichni se na další hodiny těší.

Ano, jistě, jedná se o „knihu knih“ – Bibli.
To, co jsem zatím citovala, pochází z knihy
Přísloví. Zalistujme ještě třeba v knize Žalmů:

A na shledanou v příštím, již devátém školním roce! n

Tak tedy ještě jednou – díky, pane Orlito!

Ž 27,4: O jedno jsem prosil Hospodina a
jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co
živ budu…
Ž 30, 5-6: Pějte žalmy Hospodinu, jeho

Pleteme pro malomocné

D

a nemocných, oroduj za nás! Kazateli plný
slov víry a lásky k duším, oroduj za nás!

ne 3.7.2009 přivezl p. Výleta novou
přízi na 1 200 Kč, odvezl si 286 kusů
obvazů a příspěvek na dopravu převzal
200 Kč. Jedna celá velká cívka stojí 60 Kč.
Můžete si je vzít v knihovně u pí Knapkové, menší klubíčka za přiměřenou cenu.
Příze máme nyní dostatek. Děkujeme
všem, kteří se podílíte na výrobě obvazu a
na finanční podpoře pro odeslání obvazů a
dopravě všeho, co Nadace posílají do
Leprosálií.

Vše dobré vám všem přejí
M. Knapková a M. Šmiková

Pro zasmání
Mladý kněz uvedl v kázání všechny důkazy Boží existence, které znal, a spokojeně usedl na své křeslo. Po bohoslužbě k němu před kostelem přistoupil
jeden starší farník a řekl: „Pane faráři
- a Bůh přece je!“

Otevřeme každý své srdce Duchu svatému, abychom pokorně a rozhodně následovali Krista. K svatému Janu Marii Vianney se modleme za ty, kteří potřebují naší
pomoc: Milovníku svaté chudoby, oroduj
za nás! Starostlivý příteli sirotků, chudých
12

Tábor v Heřmanicích

< Karel a Honza Ondřichovi

C

vým vítězem naší táborové hry se ale nakonec stali žlutí – Šmakouni (Kamča Š.,
Luke Č., Tom J., Lidka Š., Anička L., Olda
T., Jirka D. a Kristýnka Z.).

eloroční snažení v našich oddílech
vyvrcholilo na letním táboře. Tento rok
byl však něčím zvláštní. Na tábořišti Heřmanice se tentokrát sešli holky i kluci
společně. Příjezd na tábořiště byl už 11.
července. O den dřív odjela partička šikulů, kteří nám postavili stany a trošku nám
to tam zabydleli. To, co nestihli, se dodělalo po našem příjezdu.

V průběhu tábora se uskutečnila jedna
důležitá akce pro starší táborníky. Byl to
boj o přežití. Vyrazili jsme ve dvou skupinkách. Naším cílem bylo přežít, hledat indicie, splnit úkol a zajistit si obživu podle
vlastních schopností. Někteří žili celý den
o kyselých jablkách a jiní měli takové štěstí, že vyměnili nadbytečnou vodu s cizími
táborníky za obložený chléb. Také návrat
do tábora si skupinky udělali po svém.
Někteří už po půlnoci zalézali do spacáků
a jiní přišli na rozcvičku. Byla to náročná,
ale podařená akce a jsme moc rádi, že
jsme oba přežili.
Čtrnáct dnů uteklo jako voda a my jsme
museli vše sbalit, uklidit, zahrabat latríny a
vrátit se zpět k rodinám. Velké díky patří
všem vedoucím, kteří nám připravili program, kuchařkám za samé dobroty a otci
Josefovi a Martinovi Vévodovi za jejich
návštěvy a informace z domova. n

Večer se rozjela celotáborová hra na téma
knihy Příběh hobita od J. R. R. Tolkiena.
Přebrali jsme si nabarvené pláště, podle
kterých bylo poznat, kdo patří do které
skupinky a také jsme si smlsli na koláčcích
- díky, sponzoři J. Od té chvíle šest skupinek začalo soupeřit o získání co nejvíce
bodů. Někdy měla hra bolavé zpestření,
protože se nedopatřením běhalo uprostřed
vosích hnízd. Rekordmanem byla Lucka
Chlupová, která chytla sedm žihadel na
jeden zátah. Vyvrcholením hry bylo tažení
na draka Šmaka, kterého představoval
Pepoš. Naším úkolem bylo ho trefit
„otráveným“ oštěpem. Komu se to nepodařilo, musel vzít nohy na ramena a zdrhnout. Některým se úprk nezdařil a drak jim
sebral život-body. Předposlední den začal
mírumilovnou vycházkou a zvrhl se
v ukrutnou bitvu o arcikam alias obrovský
drahokam. Po náročné bitvě v kraví ohradě, kde nestačilo sledovat pouze nepřátele, ale také velice si hlídat své kroky J, se
podařilo všem skupinkám nalézt svou část
arcikamu. Vyhrál ten, kdo měl nejtěžší
dílek a těmi šťastlivci byli oranžoví. Celko13

Cyklostezka Mur - akce 15UP

S

< Laďa Beran

menu to v jedné zatáčce Hippi neubrzdil
za Mirou a narazil do něj. Zbyňa a náš řidič
Staňa ho odvezli do nemocnice a my jsme
pokračovali v cestě do Tamswegu, kam
odvezli Honzu. Od té doby jsme byli
v Tamswegu poblíž Hippiho a jezdili na
výpravy do okolních kopců. Předposlední
den jsme vyrazili i do místního lyžařského
centra Katschberg a vyšlápli si po červené
sjezdovce na kopec Aineck 2 220 m. Tam
jsme i chvilku
obdivovali
součástky na lanovku, která se bude
teprve
stavět.
Následoval velmi
obtížný
sjezd
červené sjezdovky,
kdy
jsme
takřka celou dobu
stáli na brzdách,
které mi posléze
přestaly fungovat.
Takže další část
kopce všichni sjeli
za 5 minut a já to sjel, možná spíš sešel,
za čtvrt hodiny.

tejně jako před dvěma lety jsme i letos
vyrazili do Rakouska s 15UP. Letos to
byla cyklostezka kolem řeky Mur. Vyráželi
jsme v úterý večer od Zbyňkova paneláku.
Postupně jsme se sešli a naložili Forda
skoro až po střechu věcma a pevně přivázali naše miláčky (kola) na vozík. Někteří
si hned ustlali na podlaze a začali spát,
někteří začali svačit, ale všichni jsme se
strašně těšili.
Ráno jsme se
konečně dostali
pod nejvyšší horu
Rakouska Grossglockner 3797 m.
Vyjeli jsme autem
na vyhlídku Franze Josefa, která
je naproti horského masivu a je
z ní krásný výhled.
Někteří
vyjeli
už
z městečka Heiligenblut pod horou (Kovic, Zbyňa). Při cestě zpět nás ještě zastavil přistávající vrtulník na příjezdové cestě. Po krátkém sjezdu
jsme stoupali z výšky 1800 metrů nad mořem na Edelweissspitze (2577 m). Pak nás
už čekal jen dlouhatánský třicetikilometrový sjezd a 100 km přesun autem do kempu.

Večer jsme vyrazili na mši. No chytali jsme
se při německé mši jen místy. Po mši se
místní kněz ptal Zbyni, odkud jsme a co
jsme zač, a když mu sdělil, že jsme kluci
z otrokovické farnosti sv. Vojtěcha z Česka, tak nás pohotově pozdravil Ahoj. Večer
jsme vyrazili do centra podívat se na místní Italskou noc. V kavárně jsme si dali i
pivo, ale komické bylo, že nás obsloužil
Slovák.

Během cesty z kopce dolů jsme předjeli
velké množství aut, protože naše kola byla
jednoznačně nejrychlejšími stroji. V jedné
zatáčce po předjetí maďarského motorkáře
mi podjelo přední kolo na středové čáře a
byl jsem první, kdo spadl. Po příjezdu do
kempu jsme rozbalili náš nový obrovský
stan pro 8 lidí a učili se ho stavět. Po večeři jsme šli rychle spát, protože vyšlapávání
kopců se na nás dost projevilo.

Ráno jsme se rychle sbalili a Zbyňa
s Kovicem a Mirou vyrazili na kola a já
s Pajou, Ševcem a Milanem jsme vyrazili
na koupák. O půl jedné jsme měli sraz
před nemocnici, abychom vyzvedli Hippiho
a vyrazili jsme k domovu. V Otrokách jsme
všechno vyložili a vyrazili domu - do pračky J

Druhý den jsme vyrazili k pramenu řeky
Mur a tím započali naši cestu, ale to jsme
nevěděli, že brzy skončí. Při cestě od pra-
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Pro děti a jejich rodiče
Kvíz Co vím o Benediktu XVI?
15. Vedl přípravu jednoho významného
církevního dokumentu. Který to byl?
a) Katechismus katolické církve b) Encyklika Rerum Novarum c) Poslední vydání
Bible
16. Kolika jazyky mluví?
a) Dvěma b) Čtyřmi c) Osmi
17. Na jaký hudební nástroj hraje?
a) Harfa b) Housle c) Piano
18. Který je jeho oblíbený hudební skladatel?
a) Mozart b) Dvořák c) Vivaldi
19. Jakou má kromě hudby zálibu?
a) Zahradničí b) Chová kočky c) Maluje
obrazy
20. Jeho jméno pochází z latinského
benedictus. Co toto slovo znamená?
a) Požehnaný b) Svatý c) Spravedlivý

1. V které zemi se narodil?
a) Švýcarsko b) Německo c) Rakousko
2. Kolik mu bylo letos let?
a) 75
b) 89
c) 82
3. Jaké je jeho občanské jméno?
a) Karl Barth b) Joseph Ratzinger c) Augustino Casaroli
4. Jak se jmenovali jeho rodiče?
a) Joseph a Maria b) Georg a Gertruda
c) Hans a Lotty
5. Jako povolání měl jeho tatínek?
a) Učitel b) Výpravčí c) Četník
6. Kolik měl sourozenců?
a) Jednoho bratra b) Sestru a bratra
c) Dvě sestry a bratra
7. Čím je jeho bratr?
a) Farářem b) Učitelem c) Stavitelem
8. Kterou odbornou školu vystudoval
jako první?
a) Matematickou fakultu b) Papežskou
univerzitu c) Vyšší filosofickou školu
9. Jaké občanské povolání vykonával
po velkou část svého života?
a) Farář v městě Marktl nad Innem
b) Profesor na vysokých školách
c) Knihovník
10. Co dělal za 2. světové války?
a) Byl farářem v Německu b) Působil jako
ošetřovatel raněných c) Byl v armádě u
protiletadlové jednotky
11. V roce 1977 byl vysvěcen na biskupa. Jaké bylo jeho biskupské heslo?
a) Spolupracovníci pravdy b) Nebát se a
nekrást c) Zcela tvůj
12. V kterém roce se stal papežem?
a) 2000 b) 2005 c) 2007
13. Používá k práci počítač?
a) Nikdy b) Ano, má ho v oblibě c) Výjimečně, píše perem
14. Byl už někdy oficiálně v ČR?
a) Ano, v roce 1992 b) Ne

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3b, 4a, 5c, 6b,
7a, 8c, 9b, 10c, 11a, 12b, 13c, 14a, 15a,
16c, 17c, 18a, 19b, 20a
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Okénko pro rodiče - Slavme co nejčastěji a naplno

S

vátek je intenzivní duchovní chvílí,
kouzelnou a vzácnou, protože kromě
radosti z těchto okamžiků dětem předává
ještě naději a odvahu do budoucnosti. Pravidelné opakování událostí, které rok přináší, dává dítěti jistotu, že se s ním
v rodinném životě také počítá.

Při svátečních chvílích je připraven i slavnostnější stůl. Déle se posedí, více se povídá, všichni se společně baví. Pro duši
dítěte jsou to chvíle, na které se nezapomíná.
Všechny důležitější svátky (narozeniny,
jmeniny, Vánoce, Velikonoce) ujišťují dítě
o skutečnosti, že jeho příchod na svět byl
toužebně očekávanou událostí. U slavení
svátků jako je třeba první svaté přijímání,
biřmování, kterými se oslavuje náboženský
růst, je důležité, aby měl převahu jejich
duchovní význam. Rodinné prostředí a
dobrá nálada jsou oporou ve výchově.
Není výchovy bez lásky a není lásky bez
rodinného ovzduší. n

Před oslavou a během ní jsou děti středem
laskavé pozornosti všech. Uvědomují si,
že i ony jsou důležité, a dárky, které dostávají, jim dokazují, že je máme rádi a že si
zasluhují lásku.
Svátky jsou tajemnými výročími srdce.
Jsou příležitostí k vzájemnému přiblížení,
k prohloubení komunikace a k projevům
niternosti. Jsou to chvíle, kdy se upevňují
vztahy mezi rodiči a dětmi.

Vybrala Marie Čechová

Vtipy z náboženství:
n Na svatbě v Káni došlo víno. Co měli udělat? Odpověď: Mohli pít kávu.
n Vyjmenuj čtyři evangelisty! Odpověď: Čtyři evangelisté jsou tři. Petr a Pavel.
n Kdo byl Pontský Pilát? Odpověď: Pontský Pilát je těžká choroba.
Cóó? Odpověď: Vždyť přece říkáme trpěl pod Pontským Pilátem.
n V Bibli máme dva Zákony. Starý a ... Odpověď: Starý a mladý.

Osmisměrka s biskupy a kněžími
Dnešní osmisměrka obsahuje příjmení
olomouckých biskupů a arcibiskupů 20. a
21. století.
Theodor Kohn
1892-1904
František Bauer
1904-1915
Lev Skrbenský
1916-1920
Antonín Cyril Stojan 1921-1923
Leopold Prečan
1923-1947
Josef Karel Matocha 1948-1961
Josef Vrana
1973-1987
František Vaňák
1989-1991
Jan Graubner
1992
Kromě toho obsahuje příjmení posledních
4 otrokovických farářů. Když je neznáš,
použij nápovědu.
Tajenkou je jméno jednoho papeže.

Nápověda: Šíma, Kupka, Jašek, Zelinka
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