Farní občasník
Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích
Zvláštní číslo
Neděle 26.4 2009

Aktivity našeho
společenství věřících
Chrámový pěvecký sbor
sv. Vojtěcha
Klub maminek
Klub volného času pro děti
Letní dětský tábor
Mládežnický pěvecký sbor
Světýlek
Nealkobar
Podpora
Charity sv. Anežky
Pravidelné
hudební koncerty
Setkávání seniorů
Scholička pro malé děti
Společné pěší, lyžařské
a cyklistické akce
Taneční zábavy
Turistické oddíly mládeže
www.farnost.otrokovice.cz
tel. fara 577 922 337

Vítejte na svatovojtěšském odpoledni!
Milí farníci i hosté, vítejte na dnešním Svatovojtěšském
odpoledni.
V církevním kalendáři připadá na 23. dubna svátek sv.
Vojtěcha. Pro naši farnost je to den, kdy slavíme tzv. patrocinium. To znamená, že v tento den nebo v neděli
v blízkosti svátku farní společenství oslavuje zasvěcení
kostela svatému Vojtěchu a připomíná si tohoto světce
jako svého ochránce a patrona. Svatý Vojtěch byl v pořadí
druhým pražským biskupem a v roce 997 zemřel mučednickou smrtí při misijní výpravě k pohanským Prusům.
V roce 1995 mu byl zasvěcen náš kostel v Otrokovicích a
to také proto, že se blížilo milénium, tedy tisící výročí jeho
smrti.
Oslava patrocinia se v některých farnostech označuje pojmem „hody“ nebo také slovem „pouť“. Tento pojem mají
dnes lidé často spojený s různými atrakcemi, střelnicemi a
stánky. Pravý význam ale spočívá v tom, že se koná taková slavnost, na kterou stojí za to připutovat třeba i ze
vzdálenějších míst.
Během tohoto nedělního odpoledne chce naše farnost při
příležitosti svátku sv. Vojtěcha kromě slavnostních bohoslužeb nabídnout farníkům i hostům také kulturní program
a s ním také příležitost jak ke svátečnímu prožití tohoto
dne, tak i k zábavě či neformálním setkáním.
Jménem celé farnosti Vám všem přeji příjemně prožité
chvíle.
P. Josef Zelinka, farář v Otrokovicích

Program odpoledne:
Country skupina Blue String
Taneční skupina Banjo Mysločovice
Hry pro děti
Jízda historickým vozidlem
Občerstvení

Charita sv. Anežky Otrokovice
www.otrokovice.caritas.cz
tel.: 577 112 031/032
Základním posláním je milosrdná pomoc
potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení. Charita sv. Anežky Otrokovice
poskytuje následující služby:
Charitní domov Otrokovice (domov pro
seniory) nabízí trvalý pobyt se stálou pečovatelskou a ošetřovatelskou péčí, možnost
aktivního trávení volného času.
Odlehčovací služba poskytuje dočasné
ubytování s ošetřovatelskou péčí seniorům, o které jinak pečují rodinní příslušníci.
Charitní pečovatelská služba Otrokovice poskytuje podporu a pečovatelskou
péči seniorům a lidem se zdravotním postižením žijícím v domácnostech.
Samaritán-služby pro lidi bez domova,
Azylový dům Samaritán Otrokovice po-

Klub volného času
Klub volného času (KVOČ) je klubové zařízení určené především pro děti a mládež
nejrůznějšího věku, ale také pro dospělé či
celé rodiny s dětmi. Provozovatelem klubu
je turistický oddíl mládeže TOM 1419 Otrokovice, nestátní nezisková organizace,
která je součástí Asociace TOM.
KVOČ je otevřen pravidelně v úterý od 16
do 19 hodin (mimo prázdniny) v suterénu
kostela sv. Vojtěcha v Otrokovicích. Vstup
do klubu je bezplatný. Účelem klubu je
ukázat dětem i mládeži, jak lze smysluplně
a zajímavě trávit volný čas, a rozšířit jejich
vědomosti i dovednosti. K tomu slouží

Dobrovolnická činnost
s Maltézskou pomocí
V dnešní době se stále více dostává do
povědomí veřejnosti dobrovolnická služba.
Jde o činnost sice bezplatnou, avšak mnohem více obohacující, než by se mohlo
zdát. Nabízí mnoho krásných chvil a zážitků, spoustu možností realizovat se i
prostor pro vlastní nápady a tvořivost. Je
to služba, jež dává mnoho nejen samotnému dobrovolníkovi, ale také klientům –

skytuje pomoc a ubytování mužům
v tíživých situacích spojených
se ztrátou bydlení.
Samaritán-služby pro lidi bez
domova, Noclehárna Samaritán nabízí pomoc, možnost
hygieny a přenocování mužům
v tíživé situaci spojené se ztrátou bydlení.
Samaritán-služby pro lidi bez domova,
Terénní program Samaritán poskytuje
pomoc lidem bez domova, kteří nevyužívají služby pobytového charakteru.
Terénní služba rodinám s dětmi pomáhá
rodinám v obtížné situaci s důrazem na
zdravý vývoj dětí.
Nový domov Otrokovice (azylový dům po
matky s dětmi) nabízí pomoc a ubytování
matkám s dětmi v tísni a podporuje je
v řešení obtížných situací.
Charitní šatníky vybírají a dále nabízejí
šatstvo potřebným.
spousta stolních i deskových her. Rádi
bychom naši činnost více zaměřili k sportovním aktivitám, k
hrám posilujícím a rozvíjejícím
fyzickou kondici. Protože v blízkosti není k dispozici vhodné
sportoviště, připravujeme v současnosti
stavbu vlastního víceúčelového hřiště.
Hřiště budou používat všechny skupiny
oddílu TOM i Klub volného času. Přáli bychom si, aby hřiště sloužilo nejen našemu
oddílu, ale i neorganizovaným dětem.
Podrobnosti najdete na adrese
http://www.tom1419.org/kvc/hriste.
Prosíme, pomozte nám s výstavbou hřiště!
Je možné, že i Vaše dítě ho bude využívat.
seniorům, vozíčkářům, školákům...
Pokud byste si přáli udělat něco
pro druhé a stát se dobrovolníkem, můžete přijít za námi do
kanceláře Maltézské pomoci,
o.p.s., na náměstí 3. května 166
(budova fary) v Otrokovicích. Kontaktní
hodiny jsou každé úterý od 15 do 17 hodin a kdykoli na telefonu 737 589 644.
Rádi Vás uvidíme i v případě, že máte
nějaké dotazy nebo se přijdete podívat „jen
tak ze zvědavosti“.

