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Křestní doplňovačka

ostní doba je pro mě jednou z mnoha příležitostí
k prohloubení mého vztahu s Bohem. Jsem přesvědčen, že o vztah tady jde především.
Na začátku tohoto období se většinou pokouším vymyslet sám na sebe nějakou strategii, která by mi pomohla moudře zužitkovat tento čas, který je mi dán v období
od Popeleční středy do velikonočního třídenní, a případně
stanovit nějaké předsevzetí, které bude reálné splnit. Vnímám zkrátka, že je potřebné znovu se pokusit narovnat
svůj vztah s Hospodinem, pokud to s Ním mám myslet
doopravdy a pokud svou přípravu na obnovu křtu o Velikonocích myslím vážně.

Půst mi jen znepříjemňuje život, anebo je to
nabídka něčeho většího a důležitějšího než
to, čím žiju v běžném období?
Církevní tradice nás učí, že bychom měli těchto čtyřicet dní naplnit více než svůj běžný život postem, modlitbou, almužnou a smířením. Hledal jsem odpověď na otázku, zda jde tedy v postní době o půst jako takový, který,
coby nutné zlo v podobě odřeknutí si světských radovánek, masa či internetu, mě znepříjemňuje život, anebo je
to nabídka něčeho většího a důležitějšího než to, čím žiju
v běžném období. Myslím si, že proto, abych mohl přijmout do své mysli a jednání někoho tak velkého a důležitého, jakým by měl být Bůh, musím napřed odložit jiné
věci, které tomuto přijetí překážejí.
Půst si mohu přece postavit třeba tak, že se alespoň
na tu chvíli zřeknu svých oblíbených aktivit a čas takto
ušetřený mohu věnovat například vztahům se svými blízkými, které tak často pokulhávají. Toto je tedy můj pohled
na půst a zároveň i almužnu. Smíření, které by pak logicky
mělo následovat, mě snad naplní pokojem ve vztahu
k Bohu i bližním.
Závěrem bych rád popřál všem čtenářům, aby se nebáli zkusit prožít postní dobu jinak, protože věřím, že žádná snaha v této oblasti není zbytečná. n
Josef Honzík
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Jak dobře prožít rok věnovaný obnově křtu
v neděli s tím, že všechny mše sv. bude
sloužit otec Vojtěch.

Vím, co pro mě znamená křest?
Milí farníci. Jak asi všichni víte, věřící
v naší zemi jsou zváni, aby se připravili na
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Oni
nám přinesli víru v Krista, a proto tuto událost můžeme nejlépe oslavit tím, když se
podaří obnovit a prohloubit to, že jako
křesťané patříme Ježíši Kristu. Teď na
začátku doby postní je zvlášť aktuální si
připomenout, o co jde. O Velikonocích totiž
máme pokud možno co nejlépe prožít obnovu našeho křtu.
Když tito věrozvěsti přišli hlásat Boží
slovo, velký důraz kladli na to, aby se Boží
slovo mohlo hlásat ve srozumitelném jazyce. Proto má být součástí přípravy důkladnější pozornost věnovaná Písmu svatému.
Jenže přijmout křesťanskou víru obnáší
přijmout do svého života samotného živého Krista. To, že nám sv. Cyril a Metoděj
přinesli víru, tedy nejlépe oslavíme tím,
když posílíme a obnovíme to, co nám život
s Kristem umožňuje. A to jsou především
tři svátosti: křest, biřmování a eucharistie.
Proto se také těmto třem svátostem společně říká svátosti uvedení do křesťanského života.
Teď se máme zaměřit na křest a takovým vrcholem v tomto roce jsou Velikonoce, protože při velikonoční vigilii se každý
rok koná obnova křestního vyznání. Proto
jsme do té doby zváni, abychom objevili, o
co při té obnově má jít, abychom na ni byli
co nejlépe připraveni.

Obnova pro mládež
Pro vedoucí dětí a mládeže je v plánu příprava na obnovu křtu v rámci Louskáčku
v neděli 20. března v 17 hod. v suterénu.
Na toto setkání jsou zvaní i všichni ostatní
z řad mládeže naší farnosti. Program poved kaplan arcibiskupského gymnázia P.
Pavel Stuška.
Modlitba
Pro účely přípravy byl vydaný obrázek sv.
Cyrila a Metoděje s krátkou modlitbou.
Pomocí této modlitby se mohou propojit
Bože, tys poslal našim předkům
svaté Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem.
Dej, ať i my přijímáme s radostí
tvé poselství,
řídíme se jím ve svém životě
a na jejich přímluvu ať jsme všichni
spojeni v jednotě víry a lásky.
Amen.
všechny složky farnosti, kde se věřící spolu setkávají. Když se podaří, aby se ta
modlitba pravidelně využívala, tak má velký význam už modlitba samotná tím, že si
od Boha vyprošujeme jeho působení během přípravy.
Taky je to ale dobré pojítko, že se tou
modlitbou ve farnosti propojíme se všemi,
kdo se ji budou modlit. A navíc si modlitbou můžeme stále připomínat, o co nám
jde, a živit v sobě odhodlání něco pro to
dělat. Většině vedoucích společenství a
dalších skupin ve farnosti už tato modlitba
byla nabídnuta. Prozatím se nepočítá
s tím, že by se modlitba využívala společně v kostele. Ale všichni, kdo nemají příležitost připojit se v rámci nějakého setkávání, si mohou modlitbu vzít pro osobní účel
v kostele na stolíku.

Duchovní obnova věnovaná křtu
Všichni farníci jsou srdečně zváni na duchovní obnovu, která proběhne
v Otrokovicích 8. – 10. dubna a povede ji
otec Vojtěch Šíma. Smyslem bude, abychom si lépe uvědomili jednak to, jakých
darů a milostí se nám skrze křest dostává
a také to, co všechno z toho pro náš křesťanský život vyplývá. Program bude
v pátek a v sobotu začínat hodinu před mší
svatou, tedy v 17:30. Zakončení bude
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Brožurka Svatí Cyril a Metoděj
V knihovně je k dispozici brožurka Svatí
Cyril a Metoděj. Z předmluvy arcibiskupa
Jana Graubnera:
Blíží se významné cyrilometodějské jubileum,
které je třeba důstojně
oslavit. V roce 2013 si
připomeneme, že od
příchodu svatých bratří
Konstantina - Cyrila a
Metoděje v roce 863 už
uplynulo 1150 let. O
c y r i lo m e t o d ě j s k ý c h
otázkách máme řadu
učených knih z vědeckých oblastí slavistiky, historie raného středověku a moderní
doby, teologie a církevních dějin, ale ty
zůstávají často jen v rukou těch, kteří se
oborem zabývají. Proto velmi vítám čtivou
a dobře pochopitelnou útlou knížku profesora Petra Piťhy, která má za cíl vzbudit
zájem nejširšího okruhu čtenářů a přiblížit
jim tyto otázky precizně, ale v rozsahu i
hloubce přiměřených neodborníkům. Autorovi upřímně děkuji za ochotu, s jakou zareagoval na přání biskupů. Věřím, že toto
dílko bude naše současníky inspirovat a
stane se dobrým vodítkem jejich přemýšlení a práce...
Kéž náš jubilejní pohled do dějin pomůže uzdravit současnost a připravit slavnější
budoucnost.

Tuto brožurku už také mnozí vedoucí
obdrželi. Další zájemci si ji mohou vyzvednout v knihovně za dobrovolný příspěvek.
Poutnický pas
Na webových stránkách naší farnosti je
k dispozici tzv. Poutnický pas. Je to nabídka využitelná pro jednotlivce, rodiny nebo
skupiny ve farnosti.
S tímto pasem lze putovat do kostelů zasvěcených českým patronům
svatým Cyrilu a Metoději. Do něj se zapíše datum a místo, může se
přidat fotografie, razítko,
zajímavý zápis o putování nebo podpisy členů
rodiny, kteří se putování zúčastnili.
Seznam kostelů s tímto zasvěcením je
na zadní stránce tohoto pasu. Toto putování bude probíhat až do roku 2013, kdy
oslavíme 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu.
V jubilejním roce mají být vyhodnoceny jak
nejpilnější poutníci, tak nejzajímavější doklady o putování. n
o. Josef Zelinka

Hesla pro postní dny

Víte, že?

Ø Díky postu poporostu.
Ø V době postní rozjímám, zda
Kristovu lásku mám.
Ø Modlitba, půst, almužna,
to je činnost záslužná.

V pondělí 14. února jsme si připomínali výročí úmrtí sv. Cyrila.
Tento mladší ze soluňských bratří zemřel v Římě a je tam i pochován v chrámu sv. Klimenta.
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Výroční den křtu

V

rámci přípravy na významné cyrilometodějské výročí roku 2013, kdy si
připomeneme 1150 let od příchodu byzantské misie na Velkou Moravu, prožíváme
rok, který je tematicky zaměřen ke křtu.
Výroční den křtu je pro každého z nás natolik významný, že jej církev obdařila plnomocnými odpustky.
Kdo tedy splní obvyklé podmínky
(kterými je úmysl odpustek získat; zpověď,
sv. přijímání a modlitba na úmysl papeže
přímo ve výroční den křtu nebo i několik
dní před ním či po něm, a navíc nemít zalíbení ani v lehkém hříchu) a ve výroční den
svého křtu obnoví jakoukoli právoplatně

schválenou formou křestní sliby (např.
Kancionál č. 039 A), získá plnomocný odpustek buď pro svou duši nebo pro duši
některého zemřelého. Podotýkám, že získáním odpustku se neodpouštějí hříchy
(nelze jimi nahradit zpověď).
Každý by měl znát datum svého křtu.
Doporučuje se např. rodinná oslava výročního dne, kdy jsme se stali ve křtu křesťany. Při takové oslavě můžeme např. zapálit
svou křestní svíci, vděčně vzpomenout na
ty, kdo nás ke křtu přinesli (rodiče, kmotři)
a obnovit křestní sliby. n
Štěpán Horký

Odpustky v postní pátky a při křížové cestě
ěřící, který se zbožně modlí o jednotlivých pátcích v postní době před
obrazem ukřižovaného Ježíše text níže
uvedené modlitby, získává plnomocný
odpustek buď pro svou duši nebo pro duši
některého zemřelého. Kromě recitace uvedené modlitby je třeba splnit obvyklé podmínky (úmysl odpustek získat; zpověď, sv.
přijímání a modlitba na úmysl papeže přímo v postní pátek nebo i několik dní před
ním či po něm, a navíc nemít zalíbení ani
v lehkém hříchu). Získáním odpustku se
neodpouštějí hříchy (nelze jimi nahradit
zpověď). Modlitba zní:
Můj dobrý, láskyplný Ježíši, před tvou
tváří padám na kolena a plný soucitu a
bolesti sám u sebe uvažuji a rozjímám o
tvých pěti ranách, mám na mysli, co už
prorok David vložil do tvých úst: „Probodli
mi ruce i nohy, spočítat mohu všechny své
kosti“ (Ž 22,17). Z celé duše tě vroucně
žádám a zapřísahám: vlej do mého srdce
živou víru, naději a lásku, opravdovou lítost nad spáchanými hříchy a pevnou vůli
je napravit.
Odpustky při pobožnosti křížové cesty – tento odpustek je možné získat který-
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koliv den v roce. Kromě obvyklých podmínek (úmysl odpustek získat; zpověď, sv.
přijímání a modlitba na úmysl papeže přímo v den, kdy se modlíme pobožnost křížové cesty nebo i několik dní před ním či
po něm, a navíc nemít zalíbení ani
v lehkém hříchu) je nutno vykonat tuto
pobožnost před zastaveními křížové cesty,
kterou tvoří 14 křížů, k nimž může být přidáno i vyobrazení zastavení (např. křížová
cesta v kostele). Mezi zastaveními přechází alespoň ten, kdo vede tuto pobožnost.
Není nutné meditovat o každém zastavení
zvláště, postačí meditovat během pobožnosti křížové cesty obecně o utrpení a
smrti Páně. Získat odpustek můžeme také
při zbožném sledování televizního či rozhlasového přenosu křížové cesty vedené
papežem. Komu brání překážky účastnit
se pobožnosti křížové cesty u 14 zastavení, může se po určitou dobu (např. čtvrt
hodiny) zabývat zbožnou četbou a meditací o utrpení a smrti Páně. Získáním odpustku se neodpouštějí hříchy (nelze jimi
nahradit zpověď). n
Z Enchiridionu odpustků vybral.
Štěpán Horký
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Stručná liturgika - liturgické knihy
dnešní části našeho „liturgického seriálu“ se podíváme na něco, co vidíme
při každé bohoslužbě, a to jsou liturgické
knihy. Nejvíce ze všech asi vidíme misál
(latinsky missale, což je odvozeno od
missa – mše), ze
kterého kněz čte u
sedes vstupní modlitbu na začátku bohoslužby, u oltáře pak
modlitbu nad dary a
eucharistickou modlitbu a potom opět u
sedes modlitbu po
přijímání. Je to ta
velká červená kniha,
díky které ministranti v rámci bohoslužby
mohou i tak trochu posilovat. Tato kniha se
v české jazykové verzi jmenuje Český misál (což je ovšem pojmenování poněkud
zvláštní - jedná se totiž o římský misál
přeložený pro českou jazykovou oblast,
nikoliv o misál nějaké svébytné „české
liturgie“). Čeká se na nové vydání této
knihy, která bude připravena podle nejnovější latinské předlohy. Misál dříve obsahoval všechny texty, které četl kněz u oltáře, tedy i čtení. Dnes obsahuje misál jen
modlitby, které čte kněz při mši svaté.
Čtení jsou obsažena v lekcionáři (od
latinského lectio – čtení), ze kterého se
čtou biblická čtení během bohoslužby.
Lekcionář je rozdělen do 6 dílů (což je
v současné podobě 9 svazků, k nimž tvoří
jakýsi doplněk lekcionář pro mše o Panně
Marii). Při mši svaté nelze číst z jakéhokoli
překladu Bible, ale jen z lekcionáře, který
obsahuje liturgický překlad Písma svatého.
Při slavnostních bohoslužbách je ve vstupním průvodu přinášen evangeliář, který je
před evangeliem nejčastěji v doprovodu
svící a kadidla slavnostně přenesen
z oltáře na ambon a je z něj zvěstováno
evangelium. Knihy přímluv máme ve více
verzích, jejichž kvalita je rozdílná. Použití
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této knihy není povinné, přímluvy mohou
být i improvizované, při zachování určitých
pravidel.
Během udělování svátostí (křest, manželství, pomazání nemocných) a svátostin
(různá žehnání, pohřby) se používají příslušné části římského rituálu (rituale – od
latinského ritus – obřad) v češtině
(Svatební obřady, Křestní obřady, Pohřební obřady, Benedikcionál – tento
poslední pro různá žehnání apod.). Pro
svátosti a svátostiny udělované biskupem
existuje české vydání Římského pontifikálu. Kdo se modlí breviář, tedy denní
modlitbu církve, používá stejnojmennou
knihu, která se vyskytuje ve dvou základních modifikacích: pro kněze a pro laiky.
Pro slavení mše svaté v církevní slovanštině existuje Hlaholský misál, který navazuje na bohatou a slavnou historii slovanské liturgie spjaté se sv. Cyrilem a Metodějem. Dovolení sloužit podle tohoto misálu
hlaholskou mši představuje pro náš národ
významné privilegium. V Čechách se používá kniha Mešní zpěvy, která obsahuje
pro lid zpěvy k liturgii. Kancionál, ze kterého při mši zpíváme my, ale liturgickou knihou není. Kromě těchto knih existují i další
liturgické knihy, zvláště pro zpěv
(antifonáře, Kyriale, Graduale pro gregoriánský chorál). Byzantská liturgie používá své vlastní bohoslužebné
knihy,
stejně tak i různé jiné
liturgie
(milánská,
mozarabská).
Naše liturgické
knihy vznikají překladem z římských předloh. Při překladech převážně rituálu
(udělování svátostí a svátostin) je možné
provést v obřadech různá přizpůsobení,
která by mohla lépe pro jednotlivé národy
vyjádřit Boží tajemství slavená v liturgii.
Když je hotová národní jazyková verze4
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Terénní služba rodinám
Slavíme výročí 5 let od jejího vzniku

R

minky v „novém životním
startu“.
Vlivem vzniku všeobecné potřeby poskytovat tuto
službu rodinám s dětmi
v obtížné situaci, začala
služba působit v širším
měřítku. Nabízela služby
rodinám žijícím v ORP
(obci s rozšířenou působností) Otrokovice
(spadají sem obce: Napajedla, Tlumačov,
Halenkovice, Spytihněv, Pohořelice, Žlutava, Oldřichovice, Komárov).
Během let 2006 – 2011 je znát nárůst
zájmu o poskytované služby. V prosinci
roku 2006 pracovala služba se 6 rodinami,
v současné době má TSR podepsány
smlouvy s 15 rodinami. Služba je od října
2009 financována Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky a pro uživatele je poskytována bezplatně.
Rodiny nejvíce využívají poradenství
ve finančním hospodaření, podporu rodičovských dovedností a doprovody na instituce (vyřízení dávek; škola atd.). Více informací, včetně ucelenější nabídky, lze
najít na www.otrokovice.caritas.cz. n

odina má své funkce a jejím hlavním
posláním je umožnit dítěti tělesnou,
duševní, duchovní existenci a rozvoj, dát
mu pocit jistoty a bezpečí a pocit domova v
kruhu svých nejbližších. Rodina, sociální
vztahy v ní a způsob výchovy se stávají
pro dítě zázemím, ze kterého bude vycházet, až si založí svou vlastní rodinu. Pokud
se stane, že rodina selhává v některé své
funkci, může toto být pro dítě ohrožující
v jeho dalším vývoji, a mohlo by dojít až
k odebrání dítěte.
Do obtížné situace se může dostat
kdokoli z nás, stačí nešťastná souhra náhod a náš život se rázem změní. V této
chvíli je důležité mít kolem sebe někoho,
kdo bude posilovat naši sebedůvěru, odhodlání a podporovat naši aktivitu. Ne
všichni máme tolik štěstí. Terénní služba
rodinám s dětmi Charity sv. Anežky Otrokovice (dále jen TSR) se snaží právě o
tuto službu již 5 let. Snaží se aktivovat a
podporovat rodiny, aby obtížnou situaci
zvládly, rodina mohla zůstat „pohromadě“,
a zajistila zdravé prostředí pro vývoj dítěte,
reagující na jeho vývojové potřeby.
Původně TSR vznikla jako následná
služba pro matky s dětmi, které odcházely
z jiné služby Charity sv. Anežky - Nového
domova pro matky v tísni (NDO). TSR
působila jako služba, která podporuje ma-

Mgr. Lada Rektoříková

Dokončení z předchozí strany
některé liturgické knihy, musí být schválena národní biskupskou konferencí a poté
Kongregací pro bohoslužbu a svátosti. Až
pak může být taková kniha vydána a používána. V tomto postupu je vidět starostlivost Církve, aby poklad víry byl všude hlásán a slaven bez deformací a omylů.

Prosme Boha, aby žehnal všem, kteří
používají liturgických knih, aby srdcem i
ústy a celým životem vzdávali chválu jeho
jménu a jeho Duch aby v nich stále působil
(podle Benedikcionálu). n
Štěpán Horký
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Co víme o Donu Boscovi?
9. Bylo období, kdy měla být oratoř zakázána kvůli stížnostem , které neustále přicházely na
turínský úřad. Zasáhl však sám italský
král. Jak se jmenoval?
a) Viktor Emanuel II.
b) Alfons Ferdinand
c) Karel Albert
10. Jak se jmenoval duchovní vůdce
Dona Bosca?
a) Don Cafasso
b) Don Calosso
c) Don Borel
11. Čeho je Don Bosco patronem?
a) Hudby a zpěvu
b) Křesťanského vyučování, učitelů a vychovatelů
c) Mládeže, duchovních správců mládeže,
katolických nakladatelství
12. V roce 1859 vzniká salesiánská kongregace – Společnost sv. Františka Saleského (dnešní salesiáni) v čele
s Donem Boscem. Musel ji však ještě
schválit Svatý stolec. Co na to církevní
představitelé?
a) Ohlasy byly kladné i záporné, na schválení společnosti se čekalo téměř 10 let.
b) Snaze Dona Bosca se nedostalo vlídného přijetí a kongregace byla zakázána.
c) Byli nadšeni z Boscova díla a ihned tuto
společnost schválili.
13. Kdy Don Bosco zemřel?
a) 31.1. 1900
b) 31.1. 1888
c) 1.4. 1886
14. Kdy byl svatořečen a kým?
a) 1.4. 1934 papežem Piem XI.
b) 2.6. 1929 papežem Piem XI.
c) 31.1. 1958 papežem Janem XXIII.

Na konec ledna připadá výroční den úmrtí
sv. Dona Bosca. Vedoucí obou turistických
oddílů mládeže si ho připomněli na své
pravidelné schůzce. Vám všem ostatním
přinášíme jako připomínku test znalostí
z jeho života.
1. Kdy a kde se Don Bosco narodil?
a) 16. 9. 1805, Buttigliera
b) 14. 7. 1818; Chieri
c) 16. 8. 1815; Becchi
2. Jak se jmenovali jeho rodiče?
a) Markéta, Luigi
b) Celestina, Vincenzo
c) Markéta, František
3. Jak se jmenovali jeho sourozenci?
a) Bratra neměl, sestry Alessa a Rosella
b) Antonín, Josef, sestru neměl
c) Byl jedináček
4. Dona Bosca ovlivnily sny, které mu
ukazovaly správný přístup k mladým.
V kolika letech se mu zdál první takový
sen?
a) Ve 13 letech
b) V 9 letech
c) V 6 letech
5. Které město je spjato s činností Dona
Bosca?
a) Turín
b) Castelnuovo d´Asti
c) Terst
6. Jak se nazývá pedagogický styl, který uplatňoval Don Bosco při výchově?
a) Preventivní systém
b) Vzdělávací systém
c) Systém Škola hrou
7. Na jakých třech pilířích je tento systém postaven?
a) Motivace, spolupráce, snaha
b) Vědomosti, rozum, víra
c) Láska, rozum, náboženství
8. Komu byla zasvěcena první oratoř
Dona Bosca?
a) Sv. Aloisu
b) Sv. Františku Saleskému
c) Andělu strážnému

Správné odpovědi:
1c, 2c, 3b, 4b, 5a, 6a, 7c,
8b, 9c, 10a, 11c, 12a, 13b, 14a
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Činnost Klubu maminek

K

nacvičily jsme si základní úvazy nošení
dětí v šátku. Také nás navštívil o. Josef a
seznámil nás s přípravami k jubileu příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Nechybí ani tvoření pro maminky, například zdobení vánočního svícnu.
Klub maminek se zapojuje také do dění
ve farnosti – adorační den, přípravy na
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, vystoupení na Mikulášské besídce apod.
Naše farnost si v roce 2002 adoptovala na
dálku chlapce Ashvina z Indie a náš klub si
vzal na starost obstarávání financí. Ty
získáváme prodejem vánočních a velikonoční přání a dekorací, které vlastnoručně
vyrábíme.
Klub maminek funguje v naší farnosti
od roku 2001. Od roku 2007 je zaregistrován pod Centrem pro rodinu ve Zlíně, které
nám zprostředkovává nabídku kurzů a
přednášek či zapůjčení různých materiálů
na tvoření.
Do klubu jsou vítány nové maminky
z naší farnosti. Chtěla bych poděkovat
všem maminkám, které se aktivně zapojují
a pomáhají při našich setkáních. Aktuální
program a fotky můžete zhlédnout u kostela na nástěnce nebo na internetových
stránkách naší farnosti.

lub maminek navštěvují především
maminky s dětmi na mateřské dovolené, ale občas k nám zavítají také tatínci
nebo babičky. Scházíme se každé úterý od
9 do 11 hodin v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Setkává se nás zde 10 - 15 maminek
se svými dětmi.
Pro děti je přichystaný koberec
s hračkami, skluzavkou, trampolínou, odrážedly… Společně zpíváme písničky o Bohu a děti je doprovází rytmickými nástroji.
Učíme se ukazovací říkanky nebo hrajeme
hry. Oblíbená je hra s padákem, která poskytuje dětem obrovskou radost z pohybu.
Jindy je pro děti připraveno tvoření, které
zvládnou samy nebo s pomocí maminky.
Na podzim jsme vyráběli pelíšek pro ježka
z listí a papírový větrník, či pomocí inkoustu a klovatiny zamrzlá okna. Občas je pro
děti připravená pohádka. Při pěkném počasí využíváme ke hrám také hřiště za
kostelem, které je nově vybaveno obrovskou trampolínou. Na konci školního roku
pořádáme Výlet za pokladem.
Program je zaměřený také pro maminky. Připraveny jsou zajímavé přednášky a
besedy s odborníky na témata z oblasti
psychologie, zdraví, výživy… Dozvěděly
jsme se, jak asertivně jednat s druhými a
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Co ovlivňuje naše děti
Začátkem února nás v Klubu maminek
navštívil o. Pavel Šupol, kaplan ze Zlína a
odborník na moderní křesťanskou hudbu.
Napsal také knihu Křesťan a hudba. Do
našeho klubu přijel s přednáškou na téma
„Co ovlivňuje naše děti“ a ráda bych se
s vámi podělila o jeho myšlenky:
n Jsou to především rodiče, kteří ovlivňují
své děti, jsou pro ně prvními vzory. Základy si nesou děti z domu, později je začne
vychovávat okolí - spolužáci, učitelé, kamarádi, ale děti čerpají také z televize,
knih a časopisů, internetu nebo z hudby.
n Okolí vnímáme našimi smysly mnohem
víc, než si uvědomujeme. Většina vjemů
se totiž ukládá do našeho podvědomí. Je
to jako s ledovou krou – jen 10% je nad
vodou (vědomí), ale většina je pod vodou
(podvědomí). Podvědomí ovlivňuje naše
chování. Pokud však dítě žije v dobré rodině, podvědomí ho negativně neovlivní.
n
Výzkumy prokázaly, že hudbu, kterou
matka poslouchala v době těhotenství, si
je dítě schopno pamatovat ještě rok po
narození. Hudba ovlivňuje naše podvědomí, které může řídit naše jednání. Působit
může pozitivně i negativně. Mezi negativní
působení patří zejména drogy, alkohol,
deprese.
n Negativně může dítě ovlivnit také televize
nebo počítač. Rodiče někdy raději povolí
televizi, než aby se dětem sami věnovali. Jak
dlouho se bude dítě na televizi dívat a jaké

pořady bude sledovat, ovlivňují rodiče.
n Úskalím pro rozvoj osobnosti dítěte se
může stát napodobování negativních vzorů
v okolí. Pokud v rodině chybí vzor nebo
rodiče jsou špatným příkladem pro své
děti, začnou napodobovat ostatní vzory.
Děti se snaží hodnotit samy sebe a srovnávají se s druhými. Na videu jsme
zhlédly, co dokáže make-up a počítačová
úprava fotek a jak dokáží přeměnit obyčejnou ženu v krásku na billboardu.
V reklamách nebo na stránkách časopisů
pak vidíme jen dokonalé a krásné ženy.
Jsou to mnohdy jenom triky. Pokud se
zhlížíme v idolech, pak i naše děti budou
přejímat idoly.
Rodiče můžou negativa eliminovat.
Dítě není ohroženo, pokud žije ve zdravé
rodině a když si rodiče dokáží pro dítě
udělat čas. n
Jana Vaclová
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Přehled farních zpráv
Z jednání pastorační rady farnosti ze dne 7.2.2011
cesty budou probíhat v 15 hodin
v Kvítkovicích a v 16 hodin v Otrokovicích.
V případě kolize s kulturní akcí bude křížová cesta ve starém kostele.
n Diskutovalo se o námětech k Roku křtu
a o jejich uskutečněních. Proběhne pracovní setkání na téma přípravy na dobu
postní.
n Setkání lektorů proběhne předběžně
7. 5. v 15 hod.
n PR jednala o sochách do výklenků kostela. Výběr soch bude potřeba ve větším
rozsahu prezentovat ve farnosti, je potřeba
vybrat čtveřici soch.
n
Byly probrány návrhy na ocenění zasloužilých farníků.
n
Budou osloveni noví spolupracovníci,
kteří by zajistili aktualizaci nástěnky prezentující život farnosti.
n
Byla dohodnuta výměna zařízení WC
v suterénu a jednalo se o výměnách žárovek v kostele.

Diskutovalo se o záměru, aby vedoucí
určitých skupin farnosti prezentovali aktivity skupin na schůzkách PR. Cílem by bylo
seznámit se blíže s činností společenství a
poděkovat jim za jejich službu. Na příští
PR proběhne první taková prezentace.
n Otec Josef připomněl, jak se Rok křtu
projevuje v činnostech společenství farnosti.
n Dále seznámil s přípravou dramatického
pásma o Cyrilu a Metodějovi.
n
Byla domluvena schůzka přípravného
výboru k Noci kostelů, která se bude i
v naší farnosti konat 27. 5.
n 20.3. v 17 hod bude místo Louskáčku
program pro mládež na téma obnova křtu.
Program povede o. P. Stuška.
n
Koncert smyčcového kvarteta Otto –
skladba J. Haydna Sedm slov Kristových –
proběhne v neděli 3. 4. v 17 hod.
n Diskutovalo se o časech konání křížové
cesty a kulturních akcí v kostele. Křížové
n

Křty a pohřby za poslední období
Křty: Anna Hradilová
Poslední rozloučení: Jan Březovič, Ludmila Kunovjánková, Marie Hnilicová, Miroslav
Bednařík, Anna Hrnčiříková, Antonín Laciga, František Kunovjánek, Josef Horňák, Marie
Stránská

XI. Pochod pro život
Máte-li možnost, přijeďte v sobotu 26. března do Prahy na XI. Pochod pro život.
V sobotu 26. března 2011 dopoledne před Pochodem pro život máte možnost seznámit
se s činností občanských sdružení, která se věnují obnově kultury života, podpoře
předmanželské a manželské čistoty a podpoře rodiny. Setkání proběhne v pražském
dominikánském klášteře (Husova 8, Praha 1). Ve 13 hodin bude v kostele sv. Jiljí sloužena mše svatá obětovaná za děti zabité při umělých potratech, za uzdravení a obrácení
rodičů a lékařů. Po 14. hodině začne již XI. Pochod pro život.
Za poslední rok zemřelo kvůli umělému potratu 25 tisíc dětí. Zůstali zde jejich zranění
rodiče. Nastal čas na změnu. Podrobnosti najdete na internetu na http://prolife.cz.
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Zprávy z farnosti
Školení vedoucích ATOM v Kaménce u Oder

V

s tábořením v lese nebo na louce. Po zbytek
dne jsme se rozdělili na tři skupinky, které se
postupně prostřídaly na třech různých přednáškových blocích. Na prvním jsme pokračovali v první pomoci. Tentokrát nás čekala
praktická část. Vyzkoušeli jsme si např. ohledání zraněného, umělé dýchání nebo masáž
srdce. Ocenili jsme, že jsme si to mohli odzkoušet úplně všichni. Další částí bylo velice
zajímavé povídání o šikaně. Tady jsme se
dozvěděli několik zajímavých poznatků, jak
rozeznat první byť jen nepatrné náznaky
tohoto problému a jak tomu čelit. Poslední
částí programu byla příprava akcí. Už před
odjezdem na školení každý z nás dostal
domácí úkol – měli jsme připravit podrobný
plán výpravy včetně finančního rozpočtu na
zadané místo a se zadaným počtem osob.
Tento úkol pak musel každý odprezentovat.
Mezi jednotlivými bloky jsme si zahráli několik her na odreagování, u kterých jsme se
docela bavili. Když už se blížila noc a my
mysleli, že už půjdeme spát, překvapili nás
naši lektoři nečekaným úkolem. Řekli nám,
že v lese, asi 3 km odtud, se ztratily tři děti a
naším úkolem je vyrazit je hledat. Naše pátrací akce trvala asi tři hodiny, ale najít se
nám je nepodařilo.
Na druhý den ráno, v posledním přednáškovém bloku, jsme pak tuto noční „hru“
rozebírali. Kdo jak po cestě reagoval, jaká
byla atmosféra, co jsme měli udělat a co
naopak ne. Na samotný závěr našeho školení nás čekala trocha psychologie. Povídali
jsme si, na co si dávat pozor při tvorbě různých programů a her, jak je důležité dobře
znát své děti apod.
Školení se nám všem moc líbilo, nejen
proto, že jsme nakonec nemuseli absolvovat
žádný závěrečný test a osvědčení o způsobilosti vést děti tak získali úplně všichni. Domů
jsme dojeli nadšení a povzbuzeni do další
naší činnosti jak v oddíle, tak i ve farnosti. n
Jan Žalčík

e dnech 4. – 6. 2. 2011 se konalo jako
každoročně školení vedoucích. Na tuto
akci se vydali i čtyři človíčci z našich oddílů –
Áďa, Evča, Karel a já. Místo školení jsme
znali jako svoje boty, konalo se totiž
v atomácké základně v Kaménce u Oder.
Základna se nachází poblíž Heřmanic a
v dobách, kdy jsme sem ještě jezdili na naše
tábory, jsme sem každý rok chodívali na
nějakou tu brigádku. Tentokrát jsme ale dorazili za úplně jiným účelem. Cílem naší cesty bylo nabrat spoustu užitečných informací,
rad i poznatků pro naši práci s dětmi a také
získání osvědčení pro tuto činnost.
Kromě nás sem přijelo dalších asi dvacet
začínajících i zkušenějších vedoucích. Začátek patřil, jak jinak, seznamování. To jsme
dostali toaletní papír, každý si měl utrhnout
podle své potřeby. Kolik útržků jsme měli,
tolik vět jsme pak měli říct o sobě a svém
oddíle. Po další hře následovala část programu o oddílové činnosti, kde jsme rozebírali,
co všechno a jak často v našich oddílech
děláme. Pak jsme se přesunuli ven, kde nás
čekala další hra. Se svíčkou v ruce jsme měli
urazit danou trať. Podmínky byly kruté, poryvy větru a naše zkřehlé ruce dávaly tušit, že
nemáme šanci. Tady jsme si vyzkoušeli, jak
důležitá je improvizace a vynalézavost, což
se i v naší činnosti s dětmi někdy hodí. Nástrahy počasí tak někteří překonali po svém
– jedni si vyrobili nádobu ze sněhu, druzí
zase nosili svou svíčku třeba ve své čepici.
Po návratu dovnitř následovala teorie první
pomoci. To už jsme byli ale natolik unavení,
že jsme někteří i usínali. Našemu Kájovi
pořád padala hlava na vypínač, takže nám
pořád zhasínal. Když zhasl asi potřetí, naše
přednášející Kačka svůj výklad raději ukončila a šli jsme spát.
Sobotní ráno patřilo nejprve přednášce
z práva. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí, jako například kdo nás může
v lese kontrolovat a kdo ne, nebo jak je to
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Společenství manželů

N

ly se i naše děti (a naopak). A v plánu je
víkendovka další. Vždyť právě společné
zážitky, radost ze společně stráveného
času mohou být tím prostředkem, který
prohloubí důvěru mezi námi, připraví půdu
pro přátelské vztahy.
A tu se nabízí otázka, zda jsou tato
společenství otevřená i pro ostatní manželské páry naší farnosti. Samozřejmě by to
bylo dobré, ale ze zkušeností víme, že

eboť kdekoli se shromáždí dva nebo
tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20)
Vida, ke společenství nejsou potřeba davy,
důležitý je úmysl. Mnozí z nás už zkušenost se společenstvím mají – ať přímou
nebo nepřímou. Kolik z nás patřilo
v dětství k nějaké skupince, mládežnickému společenství…
Dnes v naší farnosti funguje mnoho
skupinek a společenství – ať už je tvoří ti
nejmenší nebo naopak životaznalí farníci,
ať už je spojuje věk, zájmy, radosti a starosti, úmysl – to všechno mohou jejich
členové navzájem sdílet. I pro nás je samozřejmé, že jako manželé a rodiče máme
touhu a potřebu se s někým podělit o to,
co prožíváme. Možná právě proto vznikla a
fungují v naší farnosti hned dvě společenství manželů, která spojují nejen společné
starosti a radosti všedního dne, ale také
vztah k Bohu.
U zrodu obou skupin stáli otec Josef
Zelinka a otec Max Dřímal z Fryštáku, kteří
nás v tomto snažení stále podporují a občas mezi nás zavítají. Scházíme se
v rodinách vždy 1x za měsíc. Vzhledem
k tomu, že manželství a celý náš život je
především o vztahu, zvolili jsme pro první
rok našeho společného setkávání téma
vztahů (já a Bůh, já a můj partner, já a
moje děti…). Setkání zahájíme modlitbou
a četbou z Písma a poté se zabýváme
jednotlivými tématy. Máme čas na chvíli
ticha i na různé aktivity, které nás mají
motivovat a uvolnit ke společné diskusi.
Přitom se vzájemně poznáváme a sdílíme.
I když je každá rodina jedinečná, je ohromně povzbuzující vědět, že se svými starostmi, radostmi i se svou vírou nejsme sami.
Další z aktivit našich společenství jsou
duchovní obnovy pro manžele z celé farnosti. Podařilo se nám také uskutečnit
podzimní víkendové setkání ve Fryštáku,
které jsme si vychutnali my rodiče a vyřádi-

Vždyť právě společné zážitky
mohou být prostředkem, který
prohloubí důvěru mezi námi.
ideální počet pro vytvoření důvěrné atmosféry pro vzájemné sdílení by neměl přesáhnout určitý počet lidí. Také
z praktického hlediska scházení v rodinách
s větším počtem osob není úplně ideální.
Určitě jsme pro to, nabídnout tuto možnost
scházení se i ostatním, ale pro další kvantitativní rozvoj by bylo třeba vznik dalšího
společenství. V případě zájmu vám doporučujeme se obrátit na níže podepsané
nebo přímo na otce Josefa.
Není sice v našich silách a možnostech
neomezeně přibírat další a další páry, ale
určitě bychom chtěli uskutečnit akce či
výlety otevřené všem rodinám naší farnosti. Třeba právě při takové příležitosti může
vzniknout nové jádro tvořící základ případného dalšího společenství.
Je úžasné vnímat, že naše farnost ŽIJE!
Máme velkou radost, že se na tomto životě
farnosti můžeme podílet, že tato malá společenství manželů mohou být spolu
s ostatními součástí otrokovické farnosti a
celé církve. Zároveň je to také výzva, abychom nepolevovali a tento život dále rozvíjeli. Určitě nás to bude stát hodně námahy,
proto prosíme všechny o modlitbu; jistě to
bude stát za to! n
Manželé Rafajovi a Šibravovi
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Pleteme pro malomocné

D

ne 16. ledna 2011 odvezl pan Výleta
170 ks obvazů. Koupily jsme 6 velkých klubek příze za 420 Kč (70 Kč za
klubko). Na odvoz peníze tentokrát nebyly.
Tato velká klubka rozmotáváme na menší
a uděláme z nich 4 klubíčka po 18 Kč,
která si odnášíte domů. Dostaly jsme 16 ks
obvazů od pletařek z Domu pečovatelské
služby v Pohořelicích, kde se o to stará
paní Horáková. Ze srdce Vám děkujeme a
zaplať Pán Bůh.
Dostaly jsme zprávu, že se chystá další
Dopletná. Nevíme zatím, kdy a kde. Vše
se ale dozvíme včas. Jen vy přemýšlejte,
která jste ještě nebyla, a přihlaste se, abychom i letos reprezentovaly naše společenství. Počet je však omezen vzhledem

ke kapacitě sálu.
Velké poděkování patří nejen všem
pletařkám, ale i všem, kteří nás podporují
finančně svými dary, a my tak můžeme
nakoupit přízi a přispět na odvoz nejen do
střediska, kde se obvazy soustřeďují, ale
pak i na odvoz do míst určení - Indie a
Afriky, kde jsou právě obvazy tak potřebné.
Ať Vás v Bohu milé práci pro malomocné vede myšlenka na den: "Velká milosrdenství k nejpotřebnějším jsou nejjistější
cestou k velké svatosti.“
Přejeme všem, ať se vám práce daří a
jste spokojeni. n
M. Knapková a M. Šmiková

Smějeme se
n Na venkovskou faru přišli řemeslníci.
Farář jim vyložil, jak si vše představuje a
co mají udělat. Večer přišel zkontrolovat
vykonanou práci. U vodovodu vidí, že ho
udělali jinak. S odpadem také není spokojený, ani příčka nestojí tak, jak si přál. Farář je dopálený, ale snaží se ovládat.
Pozoruje ho kostelník: „Máte to těžké, pane faráři. Zlobit se nesmíte, nadávat nesmíte, zapít to nesmíte. A tak to jen musíte
v sobě tiše žrát.“
n Jedou řeholní sestřičky autem. Doufaly,
že dojedou k benzinové pumpě, ale nestalo se tak. Asi 200 m před benzinovou pumpou jim dojde benzín. Dojdou k benzínce a
poprosí pumpaře, aby jim dal trochu benzínu. Pumpař hledá nějakou nádobu, ale nic
nemůže najít. Uvidí nočník, a tak jim do
nočníku načepuje benzín. Sestřičky přijdou
k autu a nalévají benzín do nádrže. Kolem
jede auto, řidič zastaví a říká: „Sestřičky,
chtěl bych mít vaši víru."

n Adam a Eva se procházejí v rajské zahradě. Eva vzdychne: „Adame, máš mě
rád?“ Adam zabručí: „A koho jiného bych
měl mít rád?“
n Turista přijde ke Genezaretskému jezeru. U břehu stojí malá bárka, která turisty
převáží na druhou stranu. Turista se zeptá
lodníka: „Co stojí jízdné na druhou stranu?“ Lodník se na něho podívá a praví:
„Dvacet liber.“
„Není to trochu moc?“
„Vážený pane, to je Genezaretské jezero.
Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“
Turista se usměje a praví: „Není divu, při
takových cenách.“
n Na faře zvoní bezdomovec: „Prosím,
nemáte pro mě nějaké staré kalhoty?“
Nepraktický farář odpoví: „Počkejte, zeptám se hospodyně.“
„Nemám nic proti ní, ale mužské kalhoty
by mi byly milejší.“
n Je sucho a farmář přijde za knězem
s prosbou, aby se „nahoře“ přimluvil. „Vy
tam přece máte styky!“
Farář odpoví: „Víte, ale my jsme jen reklamní oddělení. Šéf má své plány!“
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Cyrilometodějská doplňovačka s tajenkou

V tajence je skryt citát z Listu sv. apoštola Pavla Efezským 4:5.
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O vytrvalosti

Co nám asi chtějí říci příhody
z Konstantinova života, s kterými jste se
seznámili na vedlejší straně? Určitě nechtějí lidi přesvědčit, aby nedělali nic
jiného, než se jen učili a kvůli tomu se ani
nevdávali a neženili. Minule jsme se dověděli, že Konstantin objevil své životní poslání právě v učení. A dnes už víme, že ve
svém úkolu vytrval a nenechal se zlákat
ani mocí, slávou nebo majetkem.
Dnešní příhoda je tedy o vytrvalosti. Je to
velice důležitá vlastnost, s kterou se ale
nenarodíme. Musíme se jí učit někdy i celý
život. Dnes lidé moc vytrvalí nejsou. Například ti, kteří nevytrvali v rozhodnutí
zůstat na celý život věrní svému manželovi
nebo manželce. Vám dětem ještě manželství moc neříká, ale i přesto se můžete
učit být vytrvalí.
Existují věci, které jsou důležité, i když
neslibují slávu a peníze, ale třeba dobré
přátelství. Je to například pomoc slabým,
čestnost, pravdivost… Dokážeš v nich vytrvat, i když to někdy stojí námahu a třeba to i bolí?

Cyril nebo Konstantin?
Často čtete a slyšíte o svatých
Cyrilu a Metodějovi. Někdy ale
můžete číst o Konstantinu a
Metodějovi. Byli tedy bratři celkem tři? Nebo Cyril a Konstantin
byla stejná osoba?
Mladší bratr Metoděje byl skutečně pokřtěn jako Konstantin. Byl
to neobyčejně zbožný a vzdělaný
muž, ale měl velmi chatrné zdraví. Během pobytu na Velké
Moravě se jeho nemoci ještě
zhoršily. Když cítil, že se blíží
jeho odchod z tohoto světa,
vydal se z Moravy do Říma. Tam
vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril. Několik týdnů
poté zemřel.

hned se vrátím.“ Když se babička
vrátí, malá se vrtí v lavici: „Babi, mně se
chce také.“
n Malý Pepíček se ptá katechetky: „Pán
Bůh je nemocný?“
„Jak jsi na to přišel?“
„No, maminka četla v novinách, že Pán
Bůh k sobě povolal pana doktora Nováka.“
n Pan farář dětem na začátku postu doporučuje, aby si občas něco odřekli.Za týden
učitel vyšetřuje ve škole, proč Filip nebyl
ve vyučování.
„Chtěl jsem udělat něco, co nám řekl pan
farář - abychom si něco odřekli.“

Vtipy pro každý den
Kněz přede mší pozoruje, jak málo lidí
přišlo. Dokonce ani jeden ze dvou varhaníků, které farnost má, tu ještě není. „A kdo
vlastně dneska hraje?“ ptá se kostelníka.
„Sparta se Slávií,“ odpoví kostelník.
n „Představ si, včera jsem se celý den
nemohl odtrhnout od Bible.“
„To sis zase hrál s vteřinovým lepidlem?“
n Babička je s malou vnučkou v kostele.
Chce jít ke zpovědi a tak se k holčičce
nakloní a povídá jí: „Zůstaň tady chvilku
tiše sedět, já si zajdu do toho domečku a
n
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Křestní doplňovačka

1. Věc, která se používá při křtu a symbolizuje nevinnost
a čistotu duše
2. Postava z Nového zákona, která pokřtila Ježíše
3. Jak se společně označují křest, 1. svaté příjímání,
biřmování atd.
4. V jaké podobě sestoupil Duch Boží po Ježíšově křtu?
5. Osoba, která musí být přítomna u křtu kromě rodičů a
kněze
6. Věc, kterou při křtu zapalujeme jako symbol světla
7. Čím je dítě při křtu pomazáno?
8. Řeka, v níž byl pokřtěn Ježíš
9. Kniha, do které se zapisují všichni pokřtění
10. Co se smývá křtem?
11. Dokument, který obdrží rodiče po křtu
V tajence najdete název nádoby, ve které se v kostele
uchovává svěcená voda.
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