Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích
Číslo 4, ročník XXIII
Neděle 24. června 2012

Čas oddechu, čas zastavení
áme tu červen a s ním léto, kalendářní i reálné.
Dny se prodlužují, noci krátí a lidé mají radost
z krásných teplých dní. Všechno na světě má mít svůj
řád. Teplo i zima, slunce i vláha, radosti i starosti, práce
i odpočinek.
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Před námi je doba dovolených. My všichni, kteří celý
rok usilovně pracujeme, chceme zapomenout na starosti a jenom se těšit z volných dní, které si naplníme
podle vlastního uvážení. Někdo sní o pláži u moře, kde
bude jen poslouchat šumění vln, jiný zvolí napínavější
zážitky při zlézání vrcholků hor a někomu bude dobře
v klidu na chalupě při grilování nebo prostém posezení
u ohně.
Všechno na světě musí mít svůj řád. Práce se střídá s odpočinkem stejně jako léto se zimou a den
s nocí. Nevím, zda jednostranné zaměření na výkon,
které je tak typické pro dnešní dobu, není v konečném
důsledku škodlivé. Zda si tito tak pracovití a neúnavní
lidé najdou chvilku na to, aby se zastavili a zamysleli
nad světem kolem nás a nad svou rolí v něm.
Někdy mám pocit, jako by důkazem kvality člověka
nebylo nic jiného než objektivně měřitelná výkonnost. A
přesto výkon, podávaný v práci a vysoce fiskálně ceněný, nemusí mít, a často také nemá, nic společného se
životní zralostí a moudrostí.
Ano, máme před sebou dny dovolených. Ale dovolená, to nemusí být jen dny prožité ve shonu, naplněné
nekončícími zážitky. Najděme si chvilku na to, abychom
si po dnech pracovního vypětí našli čas sami pro sebe,
kdy si utřídíme myšlenky, ujasníme naše cíle, přehodnotíme priority, stanovíme, co je pro náš život podstatné a co podružné, prostě kdy vneseme do našeho života pevný řád. Takový řád, který je v harmonii s chodem
přírody a Božími zákony. Věřte, vnese nám to do života více klidu, pohody a vyrovnanosti. n
Milan Zicha
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Prožijme letošní dovolenou trochu jinak

P

z letošní cesty na kole: Na kříži u cesty mě
ujišťoval nápis, že „Bůh Tě má rád“ a po
pár kilometrech ten stejný nápis podruhé. Na dalším kříži zase „Ježíš umřel i
za Tebe“.
Jednou, když jsem v kopcovité krajině
někde v Rakousku dlouho nemohl najít
kemp či jiné ubytování, jsem si začal pobrukovat „ Hoď svoji starost na Pána a on
se postará…“ a po nějaké době se objevila
polní cesta, která mě dovedla na krásnou
louku u lesa, kde jsem měl jeden
z nejlepších noclehů s výhledem na selské
usedlosti dole pode mnou a kopce ozářené
zapadajícím sluncem. Místo bylo opravdu
hodno svého jména, neboť se nacházelo
nad vesnicí Königswiesen neboli Královské louky.
Na cyklostezce kolem řeky Traun ve
směru na Linec se objevovaly tabule
s různými citáty. Tady je jeden z nich:

ryč od hluku. Utečte do polí, nad kterými se táhne nekonečná obloha a kde
mezi vámi a hvězdami nic nepřekáží, kde
vám ticho umožní poslouchat hlas, který
mluví uvnitř.
(Jerome K. Jerome 1859-1927)
Blíží se prázdniny a s nimi i čas dovolených a zaslouženého odpočinku. Děti i
dospělí se těší, že alespoň na čas vypadnou z každodenního shonu, stresu a hluku
„moderního“ světa a odpočinou si od pracovního zatížení. Máme možnost strávit
společné chvíle v klidu a tichu krásné přírody a znovu načerpat ztracené síly, jak
tělesné, tak duchovní.

Budeme-li vnímaví ke svému okolí, zjistíme, že k nám prostřednictvím různých událostí či setkání
může promlouvat i Bůh.
Dnešní člověk však často místo toho,
aby v klidu vnímal krásy okolního světa,
lesní ticho, zpěv ptáků, šumění potoků či
burácení vodopádů, si i při rekreaci a sportu nasadí na uši sluchátka a raději poslouchá hlučnou hudbu.
V batohu s sebou tahá různé vymoženosti dnešní techniky, a místo aby obdivoval krásu starobylých měst, první hledá
kavárnu či restauraci s možností připojení
k internetu. Na svých výletech, ať už autem nebo na kole, mnozí polykají kilometry
a nemají čas se zastavit a v klidu si prohlédnout krásný kostel nebo přírodní zajímavost.
Zkusme letošní dovolenou prožít
v klidu, pohodě a beze spěchu. Budeme-li
vnímaví ke svému okolí, zjistíme, že k nám
prostřednictvím různých událostí či setkání
může promlouvat i Bůh. Má zkušenost

Mír nezná hranice - Tvůj soused
Tvůj Kristus je Žid,
Tvé auto je japonské,
Tvá demokracie je řecká,
Tvá káva je brazilská,
Tvá čísla jsou arabská,
Tvé písmo je latinské,
Tvůj koberec je perský,
A tvůj soused – je jen cizinec!
Hafis Habib
Všem čtenářům Farního občasníku
přeji krásnou pohodovou dovolenou, plnou
příhodného počasí a také připojuji přání,
abychom se ve zdraví a plni nových zážitků vrátili domů občerstveni na duchu i na
těle. n
Zdeněk Kvasnica
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Noc kostelů ve vzpomínkách

Zážitky a historky pořadatelů
Postřehy odevšud
n Už když jsem scházela po schodech na
výstavu do suterénu, cítila jsem zvláštní
medovou vůni svíček.
n Brzy přede mší jsem vešel do kostela a
ucítil jsem vůni udírny a klobás. Když jsem
sešel do suterénu, pochopil jsem. Krájeli
tam salám na občerstvení pro pořadatele a
jeho vůně se linula otevřenými dveřmi po
schodech nahoru.
n Šla jsem pozdě večer ze starého kostela
do nového. Před hospodou u starého kostela stál podivný týpek; nějaký ožrala, pomyslela jsem si. V ruce držel mobil a na
celou ulici do něj hlasitě sděloval: „Víš,
tady je taková akce, Noc kostelů.“
n
Hromada zážitků byla s bezdomovci,
kteří návštěvu kostela vzali jako dobrou
záminku k povyražení, ohřátí se a
k vyspání. Jeden se v kostele sv. Michaela
začal svlékat, že je mu prý horko. Jiný
žádal zpověď, další Bibli. Komentář pořadatelů: „Ti ale mají potřeby...“
n V Kvítkovicích návštěvníci chodili pořád,
nestalo se, že by od šesti hodin bylo hluché místo. Všichni, kdo přišli, si zapálili
svíčku. Docela všechny zajímaly naše
kroniky, které jsme tam dali kvůli svěcení

zvonu.
n
Velký ohlas mělo zapalování svíček.
V křestní kapli byl stolek s výzvou: „Zapal
svíčku za toho, koho máš rád.“ Každý návštěvník si mohl vzít čajovou svíčku, zapálit ji a položit do vrstvy písku. Za svíčku se
přispívalo drobnými do pokladničky.

V kostele sv. Michaela byla u stolku se
svíčkami volně otevřená pokladnička. Zatímco všichni házeli peníze do misky, jedno dítě se domnívalo, že si z misky může
minci vzít.
n Jedna paní se brzy po odchodu z kostela
zase vrátila s velikou a tlustou svící. „Víte,
už jsem tam zapálila svíčku za toho, koho
mám ráda. Ale jdu znovu a nesu si tuto
n
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velikou svíčku, kterou chci zapálit, protože
já těch lidí mám ráda moc.“
n Rozhovor: „Už jsi zapálil svíčku, za toho
koho máš rád?“ „Ano, za všechny, které
mám rád.“ „Tak to ses nedoplatil.“
n Rozhovor pořadatelů se starou paní: „Já
bych si moc ráda vylezla na věž, ale bojím
se.“ „Jen běžte a zkuste to, jste pořád ještě
čupr ženská, třeba to dokážete.“ Za nějakou dobu se paní vrátila s rozzářenýma
očima: „Vylezla jsem tam. Jsem ráda, že
jsem tam byla, protože za rok bych to už
třeba nedokázala.“

jejich nadšení a radost, s jakou se snažily
vyplnit dětský kvíz a najít razítka. Ty, které
ještě neuměly číst, se bály, že nedostanou
lízátka. Ale za účast a za snahu je dostaly taky, to bylo radosti. Kéž by jim vydržela do vyššího věku, aby poznaly, že
Bůh nám dává radost, milost a lásku
stále a zadarmo.
Věž a zvony
n Historka z přípravné schůzky pořadatelů: „Prosím vás, hlavně pozor na věži, buďte opatrní, ať se tam nikomu nic nestane.“
Odpověď: „Tak tam nikoho nepustíme a je
to zajištěné.“

n Zápis z knihy návštěv: Noc kostelů byla
opět pěkně zorganizovaná. Krásné. Děkuju.
n Jiný zápis: Jsou děti i lidé, kteří se mají
na tomto světě dobře, ale svět není všechno.
n K matrikám došla mladá žena se svou
maminkou a nechala si vyložit, k čemu
matrika je. Na dotaz, jestli chce vyhledat
záznam o svém křtu, odvětila, že není pokřtěná, jen její starší sestra prý měla křest.
Jaké bylo její překvapení, když se
v matrice záznam o jejím křtu našel. Pokřtěná tedy byla, jen o tom nevěděla.
n U zdobení svíček mnozí návštěvníci jen
hleděli, jak jednoduché to je a jak hezké
věci z toho jsou.
n
Na rodičovských schůzkách ve škole
jsem potkala jednu paní, která do kostela
nechodí a s kterou jsem mluvila při Noci
kostelů. Říkala: „Smekám klobouk před
těmi, kdo to organizovali. Ze zpěvu scholy
mi jde mrazení v zádech ještě teď.“
n Při Noci kostelů se mi nejvíce líbily děti,

Letošní výhledy z oken věže byly krásné, ostré, krásně sluncem osvětlený byl
pohled na Malenovice, Zlín, Jižní Svahy,
na druhé straně Pohořelice, Kalvárie
v Napajedlích, hřeben Žlutavského kopce.
Dokonce jsme objevili, že je vidět i kopule
kostela sv. Michaela.
n Někteří návštěvníci hledali na věži místo, odkud letěl anděl při Živém betlému –
asi se chtějí přihlásit do příštího ročníku.
n
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Dopolední program pro děti
Z dopoledního programu pro děti jsem
odcházela s úžasným pocitem, že vše
dopadlo nad mé očekávání velice dobře.
Velký podíl na tom měly právě děti z mateřských školek - kéž by se každý návštěvník kostela choval s takovou poslušností,
zájmem a nadšením ke spolupráci. Kéž
bychom byli jako děti...
n Děti se mačkaly u zpovědnice, aby se
mohly podívat dovnitř. Když se protlačil
ven klouček jménem Kubík, zastavil se u
mě a důvěrně mi povídá: „Pane faráři, máte to tu pěkné.“ A po cestě na kůr mi ještě
sdělil: „To zábradlí je moc hezké.“ Myslím,
že se mezi dětmi podařilo vytvořit zcela
bezprostřední atmosféru. n

n Jeden návštěvník věže - zdál se nám
trochu podivný, byl lehce pod vlivem – se
prošel po ochozu nad kostelem a pak se
dožadoval výstupu ke zvonům, protože
chtěl vidět archanděla Gabriela. Komentář
pořadatelů: „Jestli ho uvidíš, tak dej vědět,
půjdeme se taky podívat.“
n Po zhlédnutí zvonu jeden pán konstatoval: „Konečně vím, co mě budí každou
neděli ve čtvrt na osm.“
n Mezi žaluziemi ve věži foukal večer vítr,
takže návštěvnice s delšími vlasy to měly
jako u kadeřníka – foukaná zdarma.
n Pořadatelé na věži děkují všem návštěvníkům za trpělivost a dodržování pokynů
pořadatelů.

n

Výstava svíček a svícnů

V

aše výstava svíček a svícnů byla zajímavým svědectvím. Bylo někdy až
napínavé sledovat historii a osobní význam, kterým vystavené svíce mluvily.
Stačilo si jen představit, co všechno je
s nimi spojeno. Kolika lidem to v životě
přinášelo posilu ve víře, protože to byly
svíce křestní či od prvního svatého přijímání. Pro mnohé byly vystavené svíce
připomínkou lásky někoho z přátel, protože to byly svíce pro konkrétní osobu vyrobené. Snad to nebude troufalé, když napíšu, že vystavené svíce mohly mnohým
návštěvníkům přinést poselství světla Božích milostí či křesťanské lásky. n
P. Petr Bulvas

Noc kostelů v číslech
Noc kostelů se uskutečnila v pátek
1. června 2012.
n
Dopoledne proběhl pod názvem Den
kostelů program pro děti z mateřské školy.
Zúčastnilo se ho asi 60 dětí.
n Počet návštěvníků: kostel sv. Vojtěcha
450, kostel sv. Michaela 210, kaple sv.
Anny 70.
n Počet návštěvníků, kteří vyšlapali schody na věž: 300
n Věž byla otevřená i týden předem: asi
40 lidí.
n
Poslední dva návštěvníci (ze Starého
Města) odcházeli z kostela sv. Vojtěcha
v 23:30.

n
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Den kostelů pro děti

J

iž při přípravě loňské Noci kostelů se
jednalo o tom, zda a jak pozvat na Noc
kostelů děti školního a předškolního věku.
Z důvodu naprostého nedostatku zkušeností se nakonec tato myšlenka nerealizovala.
V letošním roce jsme to zkusili znovu.
Na pátek, kdy probíhala Noc kostelů, jsme
jedné základní škole a jedné mateřské
škole nabídli na dopoledne v kostele samostatný program, určený speciálně pro
děti. Vycházelo se přitom z myšlenky Dne

kostelů, kdy jsou do kostela zvány třídy ze
škol i se svými učiteli. Tato akce
v některých farnostech již léta úspěšně
probíhá.
Letos se tedy Den kostelů uskutečnil i
v naší farnosti. Velký dík patří všem, kteří
tuto neobvyklou akci, s níž nebyla žádná
zkušenost, připravili. A jak to dopoledne
vypadalo, to si přečtěte v následujícím
článku. n
Pavel Ludvík

J

vené ornáty. Posledním místem prohlídky
byl kůr. Nejvíce děti zaujaly varhany. Za
chvíli byla varhanice paní Kvasnicová
v obležení malých dětí, které se zájmem
zkoumaly všechny klapky a pedály.

ak jinak zapojit děti do Noci kostelů,
když v noci, alespoň většinou, spí? My
jsme se společně s o. Josefem, Aničkou
Janotovou a Renatou Čambalovou rozhodli připravit pro ně zajímavý program Den
kostelů.
Krátce po půl deváté se do kostela
nahrnuly houfy 60 zvědavých předškoláků
v doprovodu svých učitelek. Při usazování
do lavic si děti povšimly kancionálů. Výkladu se ihned ujala paní učitelka a povídá:
„Vidíte děti, to je knížka, ze které se babičky modlí a zpívají.“
Zpočátku jsem měla obavy, jak budou
děti reagovat. Dětem jsme ukázali nejdůležitější místa a předměty a jednoduše si
vysvětlili, k čemu slouží. Byla jsem mile
překvapená, jak děti pozorně poslouchaly
a dokázaly správně odpovědět na některé
otázky.
Prohlídku jsme zpestřili několika aktivitami. Ti odvážnější si vyzkoušeli promluvit
od ambonu do mikrofonu. Mezi děti přišel
o. Josef v liturgickém rouchu. Doprovázel
jej ministrant a zároveň kamarád dětí ze
školky, Peťa Kocháň. V rukou držel těžký
misál, který si směly potěžkat všechny
děti, a ukázal jim, jak se správně zvoní na
ministrantské zvonky, což si hned zkusila
taky paní učitelka.
Děti jsme provedli místnostmi, kam se
běžně nedostanou. Zvědavě nahlížely do
zpovědnice a v sakristii si prohlédly vysta-

Závěrem děti dostaly časopis Duha.
Obsahoval velký plakát kostela se samolepkami, které měly za úkol nalepit do
prázdných míst. Některé si rozložily plakáty po lavicích, jiné po zemi a s nadšením
se pustily do práce. V časopise našly jedno překvapení. V malém zrcátku objevily
něco, co je v kostele vzácné a cenné –
samy sebe. Na památku si ještě odnesly
pohlednici s razítkem našeho kostela.
Děti vypadaly spokojeně a myslím, že
se jim návštěva našeho kostela líbila. Potěšila mě jejich pozornost, zvídavost a
spolupráce s námi. Určitě to stálo za to. n
Jana Vaclová
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Farní zprávy
Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křty: Jan Císař, Adam Krejč, Stella Karlíková, Tobias Dotko, Michaela a Jaroslav Zaoralovi, Lucie Krejčová
Sňatky: Martin Stoklásek a Monika Čechová
Církevní zplatnění manželství: Jiří a Milada Hradilovi
Poslední rozloučení: Jindřiška Maděrová, Anna Nováková

Aktuálně z porady pastorační rady ze dne 4. 6. 2012
Zakončení školního roku proběhne 29.6.
V 17 hod. se uskuteční mše svatá, zpěv
zajistí D. Kořenková, J. Žalčík zajistí obětní
průvod.
n V pátek 20.7. je nabídka na koncert historických nástrojů.
n Jednalo se o rozdělení programu Adoračního dne 7.8. mezi jednotlivé skupiny
ve farnosti.
n Uvažuje se o kurzu pro pastorační pomocníky. Zjišťuje se teprve zájem, je potřeba oslovit případné zájemce.
n O. Josef seznámil PR se situací při zhotovování soch. Bude třeba rozhodnout, kdo
je bude tvořit. K tomuto účelu se sejde PR
po adoraci dne 7.8.
n Poutní mše svatá v Kvítkovicích u příležitosti svátku sv. Anny bude v neděli 29. 7.
v 9 hod. n

n
Proběhla diskuse, zda bude fungovat
pastorační výbor. Bylo rozhodnuto, že rada
bude zatím fungovat bez výboru a členové
se budou snažit na body jednání předem
dobře připravit.
n Hosté jednání p. Hanzl, p. Mikulášková,
p. Zlatušková – seznámili s obsahem a
záměrem semináře obnovy v Duchu svatém. Závěr je, že není důvod, který by bránil uspořádání semináře v naší farnosti.
n PR byla seznámena s přehledem aktivit
ve farnosti. Její členové by měli usilovat o
to, aby posilovali vazby mezi těmito aktivitami a farním společenstvím.
n
Krátce byla zhodnocena Noc kostelů,
doporučení pro další rok: lépe nabídnout
program školám, propracovat propagaci
akce. Detailní zhodnocení bude provedeno
na schůzce týmu organizátorů.

n

Seznam dětí
u 1. sv. přijímání

Pastorační a ekonomická rada
farnosti

(Proběhlo 20. května 2012)
Michal Bujdák
Barbara Fischerová
Nikol Hillerová
Dalimil Vojtěch Krčma
Dominik Šebák
Veronika Šibravová
Patricie Večeřová
Michael Zapletal

Pastorační rada:
Zvolení členové - Pavel Rafaja, Pavel Ludvík, Zdeněk
Kvasnica, Marta Rafajová, Vojtěch Čambala, Josef
Janík. Jmenovaní členové – Daniela Kořenková, Jan
Žalčík, Jarmila Lacigová, Marie Švehlíková.
Za charitu je delegovaná Anna Janotová.
Ekonomická rada:
Zvolený člen – Jan Černošek. Jmenovaní členové –
Josef Švehlík, Pavel Ludvík, Jiří Lindner.
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Zprávy z arcibiskupství
Jáhenské svěcení přijali v katedrále sv.
Václava v Olomouci v sobotu 16. 6. 2012
z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky pro
olomouckou arcidiecézi kandidáti jáhenství:
1. Ladislav Sovadina z farnosti Holešov
2. Michal Zahálka z farnosti Suchdol
u Prostějova

v 11.00 hod., kterou bude celebrovat
Mons. Vojtěch Cikrle. Po obědě za dobrovolný příspěvek bude následovat bohatá
nabídka poutních katechezí pro rodiny,
manžele, děti a mladé. Hlídání dětí od 3 do
14 let bude zajištěno v areálu kláštera.
Pouť rodin zakončí v 15.30 hod. v areálu
kláštera biskup Vojtěch Cikrle. Organizátoři prosí o vyplnění předběžné nezávazné
přihlášky na webových stránkách
https://zdar2012.signaly.cz/ v rubrice Pouť
rodin.
Za organizátory děkuje
P. ThDr. Jan Balík,
ředitel Sekce pro mládež ČBK

Kněžské svěcení přijali v katedrále sv.
Václava v Olomouci v sobotu 23. 6. 2012 z
rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:
1. Mgr. Petr Káňa z farnosti Nedašov
2. Mgr. Martin Sekanina z farnosti Cholina
3. Mgr. Stanislav Trčka z farnosti Újezd u
Valašských Klobouk

Magnetka na Žďár
Děkujeme kněžím za podporu veřejné
sbírky, která je určena k finančnímu zajištění 5. celostátního setkání mládeže, které
se koná od 14. do 19. 8. 2012 ve Žďáře
nad Sázavou. Všem dárcům děkujeme za
ochotu a vstřícnost.
P. ThDr. Jan Balík,
ředitel Sekce pro mládež ČBK n

Pozvánka na Pouť rodin ve Žďáru nad
Sázavou
Jednodenní pouť rodin z celé ČR, která je
spojena s Celostátním setkáním mládeže,
se koná v sobotu 18. 8. 2012 ve Žďáru nad
Sázavou. Dopolední program proběhne u
zimního stadionu a vyvrcholí mší svatou

Čtvrtek 5.7.,
slavnost svatých Cyrila a Metoděje
Mše svaté:
6:30, 7:30, 8:30 (celebrují novokněží),
10:30 poutní mše svatá (hlavní celebrant
kardinál Duka)

Úterý 3.7.
Konference Evropská kulturní stezka sv.
Cyrila a Metoděje
Středa 4.7.
Od 9 hodin bohatý program, mj. sportovní
soutěže, výstavy, kurzy, přepisování Bible,
program časopisu IN!, setkání vozíčkářů.
Od 19:30 Večer lidí dobré vůle (Hradišťan,
Anna K., Chinaski, Štěpán Rak a Alfréd
Strejček, pravoslavný sbor z Bulharska,
Filharmonie Bohuslava Martinů)

Odjezdy vlaků z Otrokovic:
6:17, 6:41, 7:46, 8:16, 8:36
Více na:
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/
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Zprávy z Charity
Nemáte se kde osprchovat? Charita pomůže!

C

Dále oznamujeme, že Charitní šatník
bude s ohledem na dobu prázdnin od 2. 7.
do 31. 7. uzavřen a znovu tedy otevřen ve
čtvrtek 2. 8. od 16:00 do 18:00. Otevření
veřejné sprchy se plánuje od 20. 6. 2012.
Věříme, že tímto krokem nabídneme lidem
tolik potřebné hygienické zázemí, které si
z nejrůznějších důvodů nemohou zajistit
sami, a zlepšíme tak v duchu hesla čistota
- půl zdraví jejich životní úroveň. n
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

harita sv. Anežky připravila ve spolupráci s městem Otrokovice nový projekt veřejné sprchy v nově zrekonstruovaných prostorách tržiště na ulici Havlíčkova.
Tato sprcha je určena komukoli, kdo bude
mít zájem se osprchovat a dodržet tak
základní hygienické návyky, které např.
z důvodů zadluženosti (odpojení vody,
elektriky) či jiných důvodů není schopen
vykonat jinde.
Za poplatek 20,- Kč může dotyčný prostory sprchy využít po dobu dvaceti minut.
Charita zajistí provoz prostřednictvím veřejné služby, tj. dlouhodobě nezaměstnaných klientů Úřadu práce. Náklady na provoz hradí město. Provozní doba sprchy
bude navázána na dobu Charitního šatníku, kde si lidé v nouzi na základě potvrzení
mohou vybrat nezbytné ošacení. Provozní
doby šatníku a sprchy budou od 2. 8. 2012
upraveny takto:
Charitní šatník
Veřejná sprcha
Pondělí
8:00 - 10:00 8:30 - 10:30
Středa
16:00 - 18:00 16:30 - 18:30
Čtvrtek
16:00 - 18:00 16:30 - 18:30

Fotbalový turnaj Samaritán open 2012

F

otbalový turnaj Samaritán open, který
každoročně pořádá Charita Olomouc,
se letos konal již po 21. Opět nám byla
poskytnuta možnost účasti, a jelikož jsme
obhajovali druhé místo z loňského ročníku,
tak jsme měli patřit mezi favority. Turnaje
jsme se ovšem zúčastnili ve velmi obměněné sestavě. Nakonec jsme získali bronzové medaile po úspěšném, nervy drásajícím penaltovém souboji s K centrem Olomouc.

Turnaje se zúčastnilo osm týmů s celkovým počtem okolo sta hráčů. Jako vždy
panovala přátelská nálada. Dokonce jsme
jednoho našeho hráče z řad uživatelů zapůjčili Ostravě. Díky tomu získal i stříbrnou
medaili, neboť Ostrava prohrála také po
penaltovém rozstřelu s pořádající Charitou
Olomouc. Jak je vidět, turnaj byl velmi vyrovnaný. n
Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí Samaritán komplex služeb pro lidi bez domova
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IV. ročník cimbálové muziky v Charitním domově
ávěr měsíce května patří již čtvrtým
rokem cimbálové muzice. S chutí a
radostí přijíždí obyvatelům Charitního domova Otrokovice zahrát soubor mladých
talentovaných žáků Základní umělecké
školy ve Zlíně. Letos jsme na zahradě domova uvítali juniorské žáky, jejichž soubor
se jmenuje Strunečka. A hráli opravdu
profesionálně! Sem tam se našel i taneční
pár, který si na rozvernou polku či valčík
přišel zatancovat.
Ideální počasí s pofukujícím větříkem a
oblačnou oblohou, přes kterou vykukovalo
slunce, nám "objednala" vedoucí domova,
paní Zdeňka Vlčková, a v polovině hudebního programu rovněž prezentovala aktivní

Z

život Charitního domova při příležitosti
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Příště nás čeká polokulatý ročník, již pátý, a cimbálová muzika
nám závěrem slíbila, že i za rok se opět
uvidíme. n
Mgr. Jitka Vlčková Barboříková

Pleteme pro malomocné

Z

vystoupení p. Výlety na, organizátora
pletení obvazů, na 5. Dopletné:

poštovné přispívají Charita Olomouc, Ostrava, Hradec Králové, Brno.
n
Největšími odběrateli příze jsou Kurie
Olomouc a Otrokovice.
n Nadace sv. Vincence z Pauly - Voršilky
(Praha) prováděly stavební úpravy v areálu a neměly peníze na odeslání obvazů.
Po dohodě s p. Výletou dovezly do Kyjova
21 pytlů obvazů (tj. 500-600 ks obvazů).
Čekají zde na odeslání, až se seženou
finanční prostředky.
Zprávy z Otrokovic:
n 14. 4. a 8. 5. 2012 odvezl od nás p. Výleta celkem 276 obvazů.
n Paní Sedláčková z Kvítkovic přivezla na
Dopletnou 19 obvazů, celkem jsme za
uvedené období odevzdali 295 ks obvazů.
n Za novou přízi jsme zaplatili 1 080 Kč.
n Na poštovné a balné dostal p. Výleta za
oba odvozy 400 Kč.
Bl. Matka Tereza z Kalkaty:
Nejlepší rozptýlení. Práce.
Nejhlubší radost. Být užitečný druhým.
Nejpříjemnější zážitek. Vnitřní pokoj.

Máme 39 pletacích míst v naší republice.
Přízi odebíráme z textilky v Litvínově
(bližší textilky zkrachovaly). Za přízi jsme
v minulém roce zaplatili 72 878 Kč.
n Na nákup příze přispívají Jihomoravský,
Zlínský, Olomoucký kraj, město Kyjov,
farnosti, místní Charity a dárci z řad věřících. Příspěvky z krajů pokryjí 70 % nákladů.
n V roce 2011 do leprosálií bylo odesláno
(Afrika, Indie) 104 balíků (1 balík 355 obvazů) o váze 13-15 kg.
n Za poštovné se zaplatilo 154 653 Kč. Na
n
n

Zaplať vám Pán Bůh za přízeň, milodary a
práci! n
M. Knapková, M. Šmiková
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Ze života Tomíků
19.5.2012 – Poutníci a Škorpioni se vydali
na cyklovýlet do Kroměříže. Jeli přes Záhlinické rybníky a zpět to vzali po nové cyklostezce do Kvasic.
8.-10.6.2012 – V Rychtářově u Vyškova
proběhla za hojné účasti dětí z obou turistických oddílů letošní předtáborovka.
Účastníci sice museli kvůli dešti oželet
výlet, ale dozvěděli se téma táborové hry a
zahráli si spoustu her uvnitř fary, kde byli
ubytovaní.

15.6.2012 – Holky ze skupiny Sluníček se
sešly k poslední schůzce, kde je čekalo
vyhodnocení celoroční hry a odměny. Pak
Sluníčka přespala na faře a vyšla ven až
v sobotu ráno …
16.6.2012 – Čtyři ministranti z naší farnosti
vyrazili vlakem do Olomouce na jáhenské
svěcení Ladislava Sovadiny. n

15.6.2012 – Skupina Opic vyrazila vlakem
do Vizovic do čokoládovny. Seznámili se
s výrobou čokolády a čekala je tam sladká
odměna na ukončení školního roku.

Duchovní cvičení s otcem Jamesem

V

Modlitba za kněze
Pane Ježíši, věčný veleknězi, ochraňuj své
služebníky, kněze, v úkrytu svého srdce,
kde jim nikdo nemůže ublížit.
Zachovej jejich ruce nepotřísněné, když se
dotýkají tvého posvátného Těla.
Očišťuj jejich rty svou drahocennou Krví.
Ať mají ryzí srdce, které jsi označil vznešenou pečetí svého svatého kněžství.
Obklop je svou láskou, aby jim byla záštitou proti světskému duchu.
Požehnej jejich námahu hojným ovocem.
Ať duše, pro které pracují, jim přinášejí
radost a útěchu na zemi a stanou se jejich
věčnou korunou slávy v nebi. Amen.
Následuje Otče nás, Zdrávas Maria a Sláva Otci. n

e dnech 7.-9.
června
2012
proběhlo ve Zlíně
třídenní
duchovní
cvičení s otcem Jamesem
Manjackalem.
Při své páteční evangelizaci nás otec James prosil, abychom
se často modlili za kněžská a řeholní povolání v naší republice, která je moc potřebuje. Při této příležitosti nám otec James
věnoval jednu modlitbu.
M. Šmiková

FARNÍ OBČASNÍK
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Redakční rada:
P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 765 02
Otrokovice, tel. 577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 19.8.2012. Vydání dalšího čísla: 2.9.2012.
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Letní osmisměrka pro děti

A

hoj holky a kluci. Je tady léto a s ním i prázdniny. Jistě budete odpočívat (hlavně od
školy), ale neodpočívejte jen u televize nebo počítače. Nezapomeňte pomáhat všem,
kdo to potřebují, vyběhněte také ven, s rodiči se možná podíváte do hor, k vodě. Snažte
se, abyste o prázdninách nabrali síly, aby z vás nebyly padavky, kterým se ostatní smějí.
Kristus Pán, když chodil po této zemi, musel na svých cestách mnohokrát napnout všechny
síly, nejen duševní, ale i fyzické. Mnohokrát prošel celým Izraelem (dnes bychom řekli, že
vyrazil na čundr nebo na puťák), navštívil Galileu, Samařsko i Judsko. Určitě přespával pod
širým nebem (dnes říkáme pod
širákem) a to neměl ani odlehčený stan, ani karimatku, ani
lehkou petku na vodu. Mezi
Nazaretem v Galilei, kde Kristus vyrůstal, a Jeruzalémem,
kdy byl ukřižován, je cesta ........... kilometrů dlouhá
(délku najdeš v tajence). Kristus ji prošel mnohokrát a pěšky.
Dokázali byste to také?. n

ABRAHAM, ALFA, BERÁNEK,
CENA, DEKA, DÍTĚ, HORA,
HRÁBĚ, KLAVÍR, KONCERT,
KŮŽE, LÉKÁRNÍK, LÉTO, MAREK, ODPOR, ODTOK, PENÍZE, POMOC, PONDĚLÍ, RŮŽE, SNÍH, TLAK, ÚKOL,
ZRAK, ZVON

Muž, který se přistěhoval z jiného města, se uchází o místo varhaníka v kostele.
Kněz, protože ho nezná, se na něho informuje v předchozí farnosti. Zakrátko dostal
odpověď: „Pan X. je člověk, o němž stojí
psáno v Bibli: Jeho pravice neví, co činí
levice.“

Pro zasmání

n

V náboženství se probírají Letnice, kdy
byl dán Duch svatý, který se projevil jako
„hukot z nebe“ a jako ohnivé jazyky nad
učedníky, kteří „začali mluvit jinými jazyky.“
Učitelka se ptá: „Co nám říká zázrak Letnic?“ Odpověď: „Abychom se učili cizí jazyky.“
n
Při náboženství se kněz snaží dětem
vyložit změnu hříšného srdce na srdce
čisté. Namaloval přitom na tabuli křídou
dvě srdce a jedno zabílil křídou. Příští hodinu se ptá: „Děti, jak se změní černé, hříšné srdce na bílé?“ „Prosím, když se pomaluje křídou.“

n

n

Hoch má převyprávět podobenství o
marnotratném synu. Dobře si ho pamatuje,
vypráví a vypráví. Když ale skončí, katechetka postrádá jednu drobnost: Proto se
ho ptá: „Byl ale někdo, kdo z jeho návratu
neměl radost. Kdo to byl?“ Hoch vykřikne:
„To bylo to tučné tele, co ho zabili.“
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