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Věci podstatné a nepodstatné

Letošní školní rok byl pro naši rodi-
nu velmi důležitý. Náš syn Honzík

totiž chodil do třetí třídy. Byl ve skupi-
ně osmnácti dětí, které letos poprvé
přistoupily ke svatému přijímání. Pří-
prava na tuto svátost probíhala celý
rok a byli jsme do ní zapojeni i my
rodiče.

Program jednotlivých hodin měl
spád a byl pestrý, hravý a zajímavý.
I to, že děti přistoupily ke svaté zpovědi už v únoru, byl
dobrý nápad. Děti si tak mohly více uvědomit význam svá-
tosti smíření.

Celé to bylo více náročné nejen pro organizátory a
děti, ale i pro nás, rodiče. Některá setkání jsme prožili
spolu s dětmi, z těch ostatních Honza nosil úkolové listy
pro celou rodinu. Už nestačilo jen posílat Honzíka do ná-
boženství. Plnili jsme různé úkoly, ale měli jsme i možnost
dát nahlédnout dětem do našich srdcí a do našeho vztahu
k Bohu.

Uběhlo již několik týdnů od slavné neděle našich dětí.
S odstupem tohoto času vnímám celý rok přípravy jako
požehnaný. Vedlo mne to k zamyšlení, které věci a udá-
losti jsou v našem životě podstatné a důležité a které niko-
liv. Zkusil jsem v duchu procházet jednotlivé události všed-
ního dne a snažil se je zařadit. Ale nešlo mi to. Až mne
napadlo: V mém životě by přece nemělo být nepodstat-
ných událostí!

Ať ráno vstávám, nebo večer usínám. Ať jednám
s obchodními partnery, čtu Honzíkovi knížku nebo řídím
auto. Ať prožívám sílu chlapského společenství, okopá-
vám zahrádku nebo hraji fotbal s kamarády. Vše mohu a
mám prožívat se svým Stvořitelem. Vždy ho smím pozvat
ke všemu, co dělám, a On přijde. On v té konkrétní situaci
na mne už dávno čeká.

Ať náš Pán naplní svým požehnáním vaše zdánlivě
všední dny. 

Petr Staněk
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První svaté přijímání v naší farnosti

Neděle 19. května 2013 byla pro mnohé
z nás zvlášť slavnostní a neobyčejná.

8 děvčat a 10 chlapců z naší farnosti totiž
poprvé přistoupilo ke svatému přijímání.
Dovršila se tak jejich celoroční příprava
k přijetí této svátosti.

Díky otci Josefovi, Magdě Honzíkové a
Monice Matějíčkové a jejich doslova pestré
metodice (pracovalo se totiž s barevnými
šátky, kamínky, svíčkami a mnoha názor-
nými předměty) se děti mohly v hodinách
náboženství blíže seznámit s životem Pá-
na Ježíše, jeho dobrotou a láskou, která
zázračně uzdravila mnoho prostých lidí.
Děti už vědí, že i nám může Pán Ježíš
uzdravit naše oči, uši, ruce, nohy i srdce,
když o to budeme stát.

Také my, rodiče, jsme byli „vtaženi“ do
děje. Mnoha setkání jsme byli totiž účastni
a také díky pravidelným dopisům od pana
faráře jsme byli motivováni k vytržení
z celodenního shonu, k zamyšlení, ztišení,
ke společným rodinným chvílím a modlitbě.

Velkolepá a radostná byla také oslava
svátosti smíření. Byl to pro děti určitě dob-
rý start k přijímání této citlivé svátosti.

Věřím, že se radost v rodinách násobi-
la, když mnozí rodiče byli ochotni obnovit
přijímání obou svátostí. Přála bych všem
dětem i rodičům, ať si i nadále najdou čas

na společnou chvilku a modlitbu, ať vytrvají
a neustále tak zakouší lásku Pána Ježíše.

Rok opravdu utekl jako voda. Že vše
plynulo tak hladce, je zásluhou mnohých.
Zvláštní díky patří Míši Černoškové, která

zajistila vše potřebné ze strany rodičů, díky
Martě Rafajové za chystání podkladů, díky
maminkám, které se postaraly o nástěnku,
květinovou výzdobu, díky za spolupráci
všech rodičů při obstarání občerstvení,
díky za video i fotky. Díky patří také muzi-
kantům a zpěvákům, i všem dětem a rodi-
čům, kteří se osobně zapojili do slavení
mše svaté.

Největší díky však patří Vám, otče Jo-
sefe a milé asistentky. Vždyť jste přivedli
ke svatému přijímání 18 našich Vašich
dětí. Neměli jste to lehké. Přeji Vám hodně
sil a trpělivosti do dalších let. Ať Pán Bůh
žehná Vašemu dílu. 

Anna Janotová

Díky vám, otče Josefe a milé asistentky

Děti u 1. svatého přijímání:
Ambruz Josef, Černošková Alžběta, Dvořáková
Jana, Hartmann Petr, Hejčlová Veronika, Hla-
vička Daniel, Janotová Anna, Kadlečík Martin,
Kočař Robert, Kotásková Alexandra, Machů
Matyáš, Maňásek Filip, Staněk Jan, Šrubařová
Lucie, Šrubařová Hana, Vodica Vladimír, Zako-
pal Martin, Zakopalová Magda.
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P ro rodinu jsou velmi důležité společné
oslavy, při nichž se děti smějí, hrají si,

zpívají a prožívají hezké a nezapomenutel-
né chvíle se svými rodiči. Společně se
radujeme, vzdáváme díky za vše dobré,
posilujeme rodinnou jednotu a nabíráme
dech k vykonávání každodenní činnosti.

Pozvání ke stolu Páně je také velkou
rodinnou oslavou a můžeme ji přirovnat k
oslavě narozenin blízké osoby nebo dobré-
ho přítele.

Většinou se dobře připravíme, nachys-
táme něco dobrého, uklidíme, koupíme
dárek a těšíme se. Máme radost, když si
hezky popovídáme, když se otevřeme je-
den druhému a odcházíme vzájemně obo-
haceni. Známe totiž i setkání nezdařilá,
kdy jeden druhého nepustí ke slovu nebo
zavládne pýcha, sobectví a lhostejnost...

V naší farní rodině jsme nedávno proži-
li první svaté přijímání našich dětí, jejich
první setkání s živým Ježíšem.  Na toto
pozvání se důkladně připravovaly. Také
uklízely, ale ve svých srdcích. Při první
svátosti smíření vytvořily symbolicky dům
plný nejrůznějších nečistot - kamení a ple-
vele. Když odcházely ze zpovědnice očiš-
těny, tak se dům nádherně rozzářil zapále-
nými svícemi.

V hodinách náboženství si povídaly o
Ježíšovi, zvláště o jeho uzdravování těla i
duše. Učily se ztišit, naslouchat, vnímat
potřeby druhých, pomáhat si, přemýšlet o
svých skutcích. Provázeli je při tom otec
Josef, Magda Honzíková a Monika Matě-

jíčková, kterým patří velký dík.
Všechny podněty, myšlenky a symboly

nás rodiče přiměly k aktivní účasti, což
pokládám za nejdůležitější, abychom po-
máhali dětem růst. Vždyť Bůh si za rodiče
vyvolil pravě nás a důvěřuje nám.

Jak jsme tuto událost prožili v naší
rodině? Během roku jsme se mnohokrát
zastavili, probrali důležité věci a postupně
také vnímali, jak naše holky rostou dál ve
vztahu s Bohem. Některé záležitosti už
budou jen mezi nimi a jejich nejlepším
přítelem Ježíšem. Těšili jsme se dlouho na
slavnostní neděli a naše představy o tom,
jak to nachystáme a prožijeme, se nako-
nec rozešly s realitou. To bývá obyčejně
těžké přijmout. Nastaly zdravotní komplika-
ce spojené s hospitalizací a všechna přání
se zúžila na jediné: ať jsme, prosím, všich-
ni spolu, ať můžeme být u toho. I v této
chvíli Bůh čeká, že mu otevřeme svá srdce
a budeme mu důvěřovat. A vyplatilo se.
Bůh spojí dohromady naši rodinku vždycky
na ty nejdůležitější okamžiky.

Pravá oslava se rodí z radosti, že jsme
pospolu - rodina, farní společenství, církev.
Oslava nikoho nevylučuje. Děkujeme a
předkládáme Bohu všechny, kteří se zapo-
jili svými modlitbami, nádherným zpěvem,
úklidem, výzdobou, katechezí, přípravou
pomůcek a těmi neviditelnými oběťmi ke
slavení prvního svatého přijímání našich
dětí. 

Marie Šrubařová

První svaté přijímání - místo pro oslavu!
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Zamyšlení otce biskupa Hrdličky

O tec biskup Hrdlička, který v sobotu 9. června 2013 v Otrokovicích udělil svátost biř-
mování 35 lidem, napsal při této příležitosti pro náš Farní občasník tři krátká zamyš-

lení na aktuální témata.
O přípravě liturgie a o slavnosti
biřmování v Otrokovicích
Bohoslužbu vždy slaví nebe spolu se ze-
mí. Nebe ji slaví dokonale a Bůh se nám,
svým dětem, dokonale dává. To je jistě
výzva, aby i z naší strany byla liturgie co
nejkrásnější, aby byla naším darem lásky
Bohu i našim nebeským přátelům. Vždyť
při biřmování jsou nám nablízku i naši
křestní a biřmovací patroni. Sledují nás
pohledem plným spoluúčasti a láskyplného
zájmu.

To vyžaduje připravit se na liturgii, aby
jak vnější výzdoba kostela, tak i ta vnitřní
(v nás) byly výrazem naší touhy po Bohu a
naší lásky k němu. Také pozorná účast
Božího lidu, výkony lektorů, zpěváků, hu-
debníků, těch, kdo ministrují nebo čtou
přímluvy atd. Nikdo se nemá jen předvádět
či upozorňovat na sebe, nic nemá být ste-
reotypní a povrchní, vše směřuje a tíhne
k Bohu. Čím poctivější příprava předchází,
tím je větší zážitek z bohoslužby a radost
v srdci.

A právě něco takového jsem prožil
během bohoslužby při biřmování
v Otrokovicích i v následných setkáních
s věřícími. Díky Bohu!

O umění v kostele
Umění je také dar Ducha sv. a opravdu má
pozvedat člověka k Bohu. Dokáže to jen
umění silně inspirované zevnitř pokorou,
vírou a meditací. Moderní umění jistě patří
do chrámového prostoru, nikoli však umění
abstraktní. Má obsahovat jasnou výpověď
o Kristu a jeho výkupném díle.

Výstižně o tom píše Benedikt XVI. v
knížce Duch liturgie. Nic proti abstraktnímu
umění, ale to patří spíše do výstavní síně
než do posvátného prostoru. Také hudba

v liturgii nemá být poplatná módě, ale má
vycházet z hloubky a niternosti. Nemá rušit
hlubinu tajemství, do něhož vstupujeme,
spíše ji otevírat.

Dobrá schola v pravém slova smyslu
se pozná podle toho, že umí dobře zazpí-
vat jak gregoriánský chorál, tak ordinária a
žalmy, vícehlasé písně, kancionálové pís-
ně (staré i nové) a jistě i vhodné kytarové
rytmické písně. Zde je třeba vždy dbát na
uměleckou úroveň textů, hudebního zpra-
cování, protože vše v liturgii má být doko-
nalé. Schola, která toto dokáže, zaslouží
ocenění. Také kultura mluveného slova má
být přítomna na potřebné úrovni jak u ka-
zatele, tak u lektorů.

Ke slovesnému umění: při návštěvě u
vás jsem věnoval pro vaši farní knihovnu
výbor z krásné literatury „Mezi setbou a
sklizní,“ která by měla čtenáře obohatit.

O novém papeži a k čemu nás inspiruje
Svatý otec František přichází z chudého
světadílu a upozorňuje nás, že většina
křesťanů a lidí ve světě žije pod hranicí
bídy. Učí nás, že Církev nemá být pro lidi
jakousi „cizí paní“, ale něžnou matkou.

Tento jeho postoj může pomoci i bo-
hatším zemím, kam patříme i my, objevit
novou inspiraci pro vlastní obnovu a překo-
vání krizí, včetně krize ekonomické a krize
víry. Nový papež je další postava v řadě
skvělých papežů před ním, s naprosto
svébytným a velmi sympatickým přínosem.
Je darem dnešnímu světu a stavu lidstva.
Je otevřený a přitom laskavý. 

Vše má být v liturgii dokonalé.
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Slavnost biřmování ve fotkách a přímluvách

Přímluvy k udílení
svátosti biřmováni
 Prosme, abychom se skrze dar moudrosti
uměli správně rozhodovat.
 Prosme, abychom skrze dar rozumu
správně porozuměli Božímu slovu, když mu
nasloucháme při mši svaté, nebo když je
sami čteme.
 Prosme, abychom skrze dar rady uměli
najít východisko z obtížných situací.
 Prosme, abychom skrze dar síly unesli
nepřátelství lidí, kteří žijí v hříchu a konají
zlo.
 Prosme, abychom skrze dar umění dovedli
vidět krásu kolem sebe a svým životem ji
vytvářeli.
 Prosme, abychom si skrze dar zbožnosti
uchovali víru a snažili se ji šířit kolem sebe.
 Prosme, abychom skrze dar Boží bázně
dokázali odpírat všem pokušením ke zlému.
 Prosme, aby naši zemřelí skrze dary Du-
cha svatého, které přijímali za svého života,
došli k trvalému patření na Boha tváří v tvář.
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S kronikářkou o sv. Cyrilu a Metodějovi

Jak jste se k vašim besedám dostala?
Na podzim roku 2012 jsem se jako kroni-
kářka města sešla s pracovnicemi odboru
školství a kultury a přemýšlely jsme, jak
uctít nadcházející cyrilometodějské výročí.
Původně jsme myslely zejména na školní
mládež – rozhodly jsme se uspořádat lite-
rární a výtvarnou soutěž. Uvědomila jsem
si však, že děti a mládež je třeba něčím
inspirovat. A tak se zrodila myšlenka na
vytvoření celé prezentace, což je můj oblí-
bený útvar. Tato forma je dnes pro lidi pří-
stupná a atraktivní. Druhou cílovou skupi-
nou pak byla širší veřejnost, ale především
senioři.

Co z života a díla obou bratří jste ve
svých besedách představila?
Snažila jsem se představit jejich činnost
před příchodem na Velkou Moravu, jejich
mládí, studia a vzdělávání. Podstatnou
částí besed bylo působení obou bratrů na
Moravě a jejich osudy až do Metodějovy
smrti. Sledovala jsem rovněž stopy staro-
slověnské tradice a liturgie, dotkla jsem se
také archeologických výzkumů a některých
památek. Hledala jsem něco zajímavého,
co se ve školách neučí.

Jakou formu měly vaše besedy?
Základem je powerpointová prezentace,
která vznikla díky pomoci mého manžela.
Jde o sled asi 80 snímků, k nim jsem si
připravila text a obměňovala jsem jej podle
reakcí publika. Celá beseda trvala asi  50-
60 minut.

Díky své dřívější profesi jste toho o
Cyrilu a Metodějovi jistě mnoho znala,
ale určitě jste si musela mnoho věcí
nastudovat. Z čeho jste vycházela?

Sehnala jsem si mnoho literatury, i vyslo-
veně odborné. Pídila jsem se také po vě-
cech nových. Určitě bych jmenovala Petra
Piťhu a jeho „Slyšte slovo a zpívejte pí-
seň“, novou knihu „Chřiby – hledání hrobu
sv. Metoděje“ od Bořka Žižlavského a
Vlastimila Kořínka; ten rozsah zdrojů je
obrovský - od klasické historické literatury,
např. Františka Dvorníka, Vladimíra Vav-
řínka či Viléma Hrubého, až po populárně
podanou historii v románu Jana Bauera
„Ve službách Svatoplukových“. Nemohu
vynechat ani Jindru Jarošovou a její knihu
„Svatí kacíři“. Prokázala obrovský rozsah
vědomostí a dovedla příběh Cyrila a Meto-
děje zasadit do historických souvislostí. Ta
velmi obohatila mé obzory.

Co vás z nových informací, které jste se
dozvěděla, nejvíce překvapilo?
Vrtala mi hlavou jejich jména. Důvody
změny Konstantin-Cyril jsou známé. Ale
zpravidla se nemluví o původním jménu
Metoděje, uvádí se jen latinské Methodius.
Ověřila jsem si však, že až do roku 845,
kdy vstoupil do kláštera, užíval svého
„civilního“ jména Michael. Za zmínku také
stojí jejich cesty k Chazarům a Arabům,
kde se projevili jako schopní diplomaté.
Nepochybně brali svou misijní činnost ve
smyslu šíření víry jako své poslání základ-
ní, já jsem na svých besedách zdůrazňo-
vala jejich všestrannost a kulturní přínos.

Kde všude jste vystupovala?
O Cyrilu a Metodějovi jsem besedovala v
Senioru B i C, také ve všech školách
v Otrokovicích, byla jsem pozvaná i učiteli
– seniory do Zlína a do knihovny v Napa-
jedlích. Velmi zajímavá byla prezentace pro
veřejnost v Café Naděje – zúčastnili se 

Do množství akcí, které připomínají letošní výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu, patří i besedy, které na toto téma pořádá kronikářka našeho města

paní Věra Kramářová. Jaké má z těchto besed zkušenosti?
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jí členové Klubu přátel historie města Otro-
kovice, mezi nimi i paní Wicherková, neteř
významného archeologa V. Hrubého, který
má velkou zásluhu na průzkumu naleziště
ve Starém Městě. Paní Marta při besedě
doplnila živé vzpomínky na svého strýčka,
který při každé rodinné sešlosti rozsáhle
informoval o svých průzkumech.

Jaké jste měla ohlasy?
Všichni přijímali besedy velmi pozitivně a
nepamatuji si jediný záporný moment. Se-
nioři vzpomínali na své školní poznatky,
občas si něco upřesňovali. Neobyčejně
spontánní byly reakce v Klubu důchodců
Kvítkovice. Bylo tam doslova narváno, byly
tam desítky lidí a bylo vidět, s jakým vel-
kým zájmem poslouchají.

A co ohlasy dětí?
Besedy pro děti jsme pořádali pro 6. a 7.
ročníky nebo mladší. Děti tam dostávaly o
Cyrilu a Metodějovi první informace. Ještě
se o tom neučily a učitelky to vítaly, proto-
že se na to budou moci při vyučování od-
volávat. Byla jsem ráda, že moje vyprávění
padalo na úrodnou půdu: na začátku jsem
jim vždy připomenula, že je vypsaná už
zmiňovaná výtvarná soutěž a takřka vždy
přišlo po besedě několik dětí s náčrtky
určitého výjevu v sešitě a říkaly: Myslíte si,
že by to mohlo vypadat takto? Samozřej-
mě jsem se snažila podat to dětem přijatel-
nou formou, zdůrazňovala jsem ty drama-
tické okolnosti, zajetí apod. Pro 8. a 9.
třídy proběhlo 7. června obdobně tematic-
ky zaměřené školní matiné. U starších
spoléhám na to, že o základních věcech
jsou informováni z hodin dějepisu a češti-
ny. A jsou také schopni si to najít na inter-
netu.

Jak podle vašich zkušeností reaguje na
Cyrila a Metoděje dnešní mládež, může
jí toto téma něco říct?
Myslím, že mladí lidé ve věku 16-18 let si
uvědomují, že staroslovanské křesťanství
představovalo celkově vyšší stupeň kultur-
ního i mravního základu národa. Jen se

zamysleme nad mravními požadavky hlá-
sanými Metodějem, nad jeho zásadním
odporem proti víceženství a rozmařilosti.
Mladí jsou informováni o celkovém rozvoji
Velké Moravy, hlavně obecně kulturním,
vědí, že tam vznikl nejstarší slovanský
spisovný jazyk, nejstarší slovanské písmo.
I když jsou velmi vlažní k otázkám víry,
tyto znalosti je mohou naladit velmi obdiv-
ně k procesu christianizace, a to je velký
pokrok.

V posledních měsících jsme svědky
neobyčejného zájmu o dílo obou bratří.
Kde se u nás ten zájem vzal?
Myslím, že lidé v naší zemi si uvědomují
úpadek mravních hodnot a hledají ve vlast-
ní historii vzory, nejen věroučné, ale i
mravní autority, na které by mohli být hrdi.
Naše národní hrdost leckdy dostává na
frak, ubývá jí. Důvodem zájmu je určitě i
to, že naši předkové tady vytvořili velké
církevní, kulturní a politicko - správní dílo,
které se táhne našimi dějinami a na které
můžeme navazovat.

Nezdá se vám, že těch cyrilometoděj-
ských akcí je letos už moc?
Je jich hodně, ale nemůže každý jet do
Brna, Prahy, Olomouce, a proto kladně
hodnotím to, že město Otrokovice si našlo
vlastní cesty, jak toto výročí uctít. Byly to
nejen oficiální akce města, ale i různé akti-
vity škol. Nesmírně oceňuji také spolupráci
s římskokatolickou farností. Když jsem
zhlédla na DVD farní cyrilometodějské
pásmo s těmi nádhernými staroslověnský-
mi zpěvy, rozhodla jsem se, že výňatky
z něho použijeme v programu slavnostního
večera, který proběhl 7. června.

Jak můžeme přispět k šíření odkazu
Cyrila a Metoděje my sami?
Snad tím, že se budeme snažit o to, aby-
chom se jim aspoň trochu přiblížili v úsilí o
mravní čistotu a věrnost ideálům, ve které
věříme. 

Ptal se Pavel Ludvík
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Noc kostelů v Otrokovicích a okolí

Noc kostelů z pohledu organizátorů

Letošní Noc kostelů se vydařila, lidé byli
spokojení a přišlo jich víc než vloni:

farní kostel 510, starý kostel odhadem 100
-150, Kvítkovice 77.

Z pohledu organizace byly letos na
Noci kostelů zvláštní dvě věci. V programu
nevystupovali ti, kteří se ho vždy nebo
obvykle účastní. Ani mezi pořadateli nebyli
jen ti skalní, objevilo se mezi nimi několik
nových tváří.

Obě věci jsou pozitivní. Když jste mi
někteří oznámili, že se letos Noci kostelů
nezúčastníte, nebral jsem to nijak zle. Kaž-
dý má právo občas vysadit, odpočinout si
nebo jet na Noc kostelů jinam.

V organizačním týmu jsme se museli
zamyslet nad tím, jak tyto výpadky nahra-
dit, a hledat nové cesty a možnosti. Vy-
zkoušeli jsme je, i když ne vše se podařilo,
jak jsme zamýšleli. Ale i tyto poznatky jsou
cenné a posouvají nás dál.

Je dobré, když takovou službu nemusí
zastávat stále stejní lidé. Každý, kdo se do
ní přihlásí, pomůže nejen k tomu, aby se
akce vydařila, ale dopřeje také odpočinek
ostatním. A to je velmi cenné.

V týdnech před Nocí kostelů jste se mi
někteří omlouvali, že z důvodů rodiny a

dětí nemůžete pomoci. To vůbec nevadí.
Vaše prvořadá role je v rodině a ne na
Noci kostelů. Věřím, že za deset let, až
vaše děti budou větší, pomůžete při po-
dobných akcích o to víc.

Někteří lidé litovali, že se do týmu pořa-
datelů nedostali nebo že se přihlásili poz-
dě. Velice si vaší nabídky vážíme, třeba
pomůžete příště.

Všem pořadatelům moc děkuju, také
vám, kdo jste skrytě pomáhali s přípravou
některých bodů programu, a zejména chci
poděkovat těm, kteří po několik týdnů a
měsíců akci připravovali. 

Pavel Ludvík

Co napsali návštěvníci do knihy návštěv
 Moc se mi líbila věž, maminka se moc
bála, ale vydržela to.
 Bylo to moc pěkné, program byl velmi
pěkný, Hvězdičky krásně zpívaly, promítá-
ní bylo velmi zajímavé. Děkujeme všem
pořadatelům, sbor zpěváků potěšil.
 Díky, vše je moc pěkné, mám radost
v srdci.
 Atmosféra večerního kostela je zajisté
neopakovatelným a úžasným zážitkem,
výšlap na zvonici také. Příště už tam nepo-
lezu, jdu domů léčit závratě.

 Krásně komponovaná výstava biblí a
obrazů k sv. Cyrilu a Metodějovi. Chytře
promyšlená návaznost bible s ambonem.
Papírky s citáty - perfektní nápad. 



9

Jaká byla Noc kostelů? - Zážitky pořadatelů
 Všimla jsem si, že přišlo víc mladých
než vloni.
 Po prohlídce kostela přišli dva mladí
muži kolem třicítky, zjevně spokojení s tím,
co viděli, a zajímali se o historii kostela.
Ženy u vchodu je odkázaly na nástěnku

s historií kostela, který je v chodbě vedoucí
na faru, a jeden z nich řekl: „Máte velice
pěkný kostel. Prošel jsem moc moderních
kostelů, ale ten váš je fakt pěkný.“
 Kostel sv. Vojtěcha navštívil i o. Bulvas z
arcibiskupství Při odchodu byl velice spo-
kojený a řekl: „Máte nejen pěkný kostel, je
vidět, že máte i živou farnost.“
 Na Noci kostelů se mi líbí, že se mají
možnost potkat a poznat i takoví pořadate-
lé, kteří se jinak ve farnosti míjejí. Při kaž-
dé Noci kostelů jsem se poznala s někým
z farnosti, koho normálně nepotkávám.
 Lidi si pochvalovali bar v suterénu, i
v chladném počasí přišel vhod, měli kde
počkat na program. Bar byl i možností, jak
si příjemně posedět a povykládat s přáteli,
které lidé na Noc kostelů pozvali.
 Mladý kluk s holkou vyšli z místnosti pro
děti a jejich pohled padl na kropenku. Kluk
říká: „Týý, to vypadá jak pisoár.“
 Na 22. hodinu večer byl připraven blok
varhanních skladeb, který jsme přehrávali
z notebooku. Některé zněly hodně slabě,
bylo vidět, že lidé jsou trochu rozčarovaní.
V kostele seděl manželský pár. Na konci
předposlední skladby se zvedl a pomalu
odcházel. Vtom však začala poslední
skladba – byla to Bachova velmi známá
Toccata a fuga d moll. Jakmile zazněly její
první tóny, manželé se zastavili a šli si

znovu sednout, aby si skladbu poslechli.
 Na kůru se promítala videosmyčka
„Cyrile a Metoději, kde jste?“, která ukazo-
vala, kde všude dnes můžeme najít odkaz
obou věrozvěstů. Žena s dvěma malými
holkami se dívala na prezentaci a holky
říkaly: „Co je to za hloupou otázku? Přece
všichni vědí, že jsou v nebi!“
 Do kostela sv. Michaela přijel jáhen řec-
kokatolické církve Miroslav Pernička, který
zde měl mít přednášku o sv. Cyrilu a Meto-
dějovi. Podával ruce pořadatelům a před-
stavoval se jim: „Pernička.“ Jaké bylo jeho
překvapení, když jeden z nich opětoval
stisk ruky a řekl: „Já jsem také Pernička.“
 Z kaple sv. Anny: „Bydlím v Kvítkovicích
40 let, ale v kostele jsem tady ještě nebyl.
Až dnes.“

 Můj zážitek ze Dne kostelů, kde jsme já
a můj syn měli provádět děti ze školy a
školky. Čekali jsme na třídu ze základní
školy. 5 min, 10 min... Stále nikdo nepři-
cházel. Pak šel o. Josef zjišťovat, zda-li
škola vůbec přijde. Tento čas si naše děti
krátily tím, že si hrály s papírky pod ambo-
nem, na nichž byly biblické citáty. Po chvil-
ce mi jeden papírek Vojtíšek přinesl, že ho
pro mě vybral a že si ho mám schovat - na
papírku stálo: "Neboj se, jen věř!" Tak jsem
byla klidná, dobře to dopadne. Po chvíli
přišel o. Josef, že škola je už na cestě.
Škola opravdu přišla, sice s půlhodinovým
zpožděním.
 Posledními návštěvníky ve farním koste-
le byla skupina mladých, která přišla 5
minut před půlnocí. 
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Letos jsem využila, spolu s paní Maruš-
kou Juráňovou, nabídku zlínské far-

nosti, která v rámci Noci kostelů přichysta-
la novinku. Pro poutníky byl připraven ve
Zlíně autobus, který projížděl pěti místy
zlínského děkanátu. Na realizaci této akti-
vity se podílel náměstek primátora statu-
tárního města Zlína - Mgr. Miroslav Kašný,
jemuž patří velký dík. V průběhu jízdy jsme
obdrželi poutnický pas, který byl pro kaž-
dého pomůckou v orientaci. Autobus nás
přepravil zdarma na trase Zlín - Malenovi-
ce - Tečovice - Jižní Svahy - Štípa a Zlín.

V Malenovicích jsme navštívili kostel
sv. Mikuláše, kde jsme byli účastníky kon-
certu tria Ars Laetificans ze Zlína. Poté
jsme přejeli na prohlídku kostela sv. Jaku-
ba Většího v Tečovicích s komentovaným
výkladem, po které jsme vyslechli kateche-
zi na téma “Význam kostela pro věřícího
člověka“. Na Jižních Svazích jsme zamířili
do kostela P. Marie Pomocnice křesťanů.
Zde jsme měli možnost v rámci doprovod-
ného programu zhlédnout výstavu fotogra-
fií sv. Cyrila a Metoděje v umění a archi-
tektuře, koutek pro děti či přehled desetile-
té historie kostela. Pro každého z nás byla

připravena v košíku krátká biblická posel-
ství. Ve Štípě jsme obdivovali krásu koste-
la Narození P. Marie, kde jsme vyslechli
překrásnou varhanní produkci. Během
rozhovoru s místním farářem jsme žasli
nad 300 let starými, nedávno nalezenými
ostatky princezny z posledního rodu vlast-
nícího lukovské panství. Naši pouť jsme
zakončili v kostele sv. Filipa a Jakuba ve
Zlíně. Půl hodiny před půlnocí jsme se
zaposlouchali do tónů varhan, prokláda-
ných duchovní četbou o. Ivana Fišara. To
vše jsme uzavřeli krátkou adorací a spo-
lečnou modlitbou za město Zlín.

Během návštěvy ve Štípě jsem s Ma-
ruškou využila pohostinnosti u stánku před
kostelem. Po zahřátí horkým čajem
(pravda kapku ochuceným☺) jsme nalezly
malé občerstvení připravené štípskými
farníky (uniklo však našim spolupoutníkům
☺) Uvědomila jsem si v tu chvíli úžasnou
komplexnost Hospodinovy péče, nejen
v průběhu celého večera, ale především
po celý život – pečuje jak o naše tělo, ale
také o našeho ducha i duši, v připraveném
prostředí s potřebnými podmínkami. 

Naďa Fraisová

Po dobré zkušenosti z loňského roku
jsme i letos uspořádali Den kostelů,

doprovodný program k Noci kostelů určený
pro děti předškolního a školního věku. Při
příležitosti Cyrilometodějského jubilea jsme
prohlídku kostela zpestřili také návštěvou
sv. Cyrila a Metoděje.

Dětem jsme ukázali nejdůležitější místa
a předměty a jednoduše si vysvětlili,
k čemu slouží. Prohlídku jsme proložili
několika aktivitami (promluvit od ambonu
do mikrofonu, potěžkat si misál nebo za-
zvonit na ministrantské zvonky). Děti zvě-
davě nahlížely do zpovědnice a do sakris-
tie, kde si prohlédly vystavené ornáty. Na
kůru se postupně vystřídaly u varhan, aby
si prohlédly všechny pedály a klapky a
poslechly hru na varhany.

Závěrem prohlídky čekalo na děti pře-
kvapení - přišel nás navštívit sv. Cyril a
Metoděj. O. Josef s nimi vedl rozhovor,
během kterého se děti dozvěděly o jejich
životě a příchodu na Velkou Moravu. Pro
mladší školáky jsme měli připravenu šifru
v hlaholici. Předškoláci obdrželi malou bro-
žurku o životě sv. Cyrila a Metoděje, do
které doplňovaly nálepky. Do ní si pak
směli otisknout razítko našeho kostela.

Reakce na návštěvu kostela byly pozi-
tivní a myslím, že se všem prohlídka líbila.
Školáky nejvíce zaujal rozhovor s Cyrilem
a Metodějem a šifra v hlaholici. Navíc toto
téma probírali nedávno ve škole a mohli si
tak prohloubit své znalosti. Předškolní děti
byly oproti školákům více aktivní a projevo-
valy velký zájem si vše vyzkoušet. 

Jana Vaclová

Den kostelů pro školáky a předškoláky

Autobusem mezi nočními kostely na Zlínsku
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Noc kostelů ve fotografiích

Jak se psalo staroslověnsky – postřehy z programu

N ávštěvníci Noci kostelů měli možnost
napsat si své jméno staroslověnsky -

v hlaholici. Seznamte se s postřehy děv-
čat, která všem s psaním pomáhala.

 Opravdu velký ohlas mělo Psaní jmen
staroslověnsky. Tato aktivita byla původně
určena pro děti, ale využilo jí i mnoho do-
spělých.
 Jeden z pořadatelů nám řekl, že jsme
prý nejoblíbenější místnost - to nás určitě
potěšilo. Napsat své jméno staroslověnsky
si přišla právě i spousta našich kolegů -
pořadatelů. Začali dost chodit před desá-
tou hodinou, kdy už jsme pomalu končily.
 Zdálo se mi, že si své jméno staroslo-
věnsky napsalo více dospělých než dětí.
Dospělí chodili nejen jako doprovod dětí, a
zrovna si to také zkusili, ale přicházeli i
samotní dospělí bez dětí, ze zvědavosti a
pro zábavu.
 Děti pochopily hned, co mají dělat, ale
dospělým to trvalo déle, než se v hlaholici
zorientovali.

 Přišly i dvě starší paní v důchodu, které
si tuto aktivitu nenechaly ujít. Jedna z těch
paní to zapisovala a ta druhá paní jí radila,
co má psát.
 Jedna paní si přišla napsat své jméno
staroslověnsky a udělala chybu v jednom
písmenku. Byla z toho celá nervózní, že to
spletla, a dělalo jí starosti, že co když jed-
nou pojede do Soluně a na jejím lístečku
bude mít chybu ve jméně.
 Když jsme po ukončení odnášely všech-
ny materiály dolů do suterénu, tak nás
oslovili svačící pořadatelé, jestli jim hlaholi-
ci můžeme nechat na stole, že se chtějí
také naučit ty „šifry“.
 Mile mě překvapilo, jak tato aktivita všech-
ny účastníky pobavila, hlavně ty dospělé, to
bylo na tom to veselé. 
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V červenci 2012 se v Modré u Velehra-
du konala konference „Evropské kul-

turní stezky sv. Cyrila a Metoděje“. Před-
nášku k tématu měl kněz pravoslavné
církve, Prot. Mgr. Kliment Petr Koutný.
Z jeho příspěvku jsou následující řádky:

„…tedy kdo to jsou svatí Sedmipočetní-
ci a jaké byly jejich osudy?
Tímto výrazem jsou, zejmé-
na ve slovanských církvích,
označováni svatí soluňští
bratři Cyril a Metoděj a pět
jejich nejznámějších žáků a
spolupracovníků – Gorazd,
Kliment, Sáva, Naum a An-
gelár.

Sv. Gorazd, jediný mezi
nimi moravského původu, se
v pozici Metodějova nástup-
ce na moravském biskup-
ském stolci dlouho neohřál.
Než stačil odejít do Říma,
aby tam osvědčil svou pra-
vověrnost, byl smeten vlnou převratu po-
dobně jako ostatní jeho druhové.
V katedrálním chrámě Zesnutí Přesvaté
Bohorodice v albánském Beratu lze vidět
ikonu svatých Sedmipočetníků, z nichž dva
leží před ostatními na břehu řeky, a nápis
na ikoně hlásá, že tito dva spočívají ve
stěně beratské pevnosti. Oněmi ležícími,
podle pozdější tradice umučenými, světci
jsou Gorazd a Angelár. Podle některých
zmínek však Angelár na následky útrap
na cestě do vyhnanství brzy umírá, a spo-
lečně s Gorazdem v oblasti Glavenice pů-
sobí sv. Sáva, o němž nemáme prakticky
žádné další historické záznamy.

Sv. Kliment byl rodem Bulhar resp.
Makedonec. Nejprve působil v tehdejších
centrech Bulharské říše Plisce a Preslavi.
Bulharský car Boris, který ve svém křtu
přijal jméno Michal, ho pověřil učitelstvím.
Kliment byl nesmírně schopný, literárně
zdatný a snad i umělecky nadaný. Během
krátké doby vyučil údajně 3500 žáků, které
pak po skupinách vysílal do dvanácti svě-

řených okrsků. Borisův nástupce, syn Si-
meon, pak Klimenta jako biskupa velické-
ho pověřil církevní správou.

Sv. Naum vybudoval na břehu Ochrid-
ského jezera (v dnešní Makedonii) mo-
nastýr s chrámem sv. Archandělů, kde byl
po své smrti v roce 910 také pohřben. Kli-

ment se usídlil ve svém
monastýru v Ochridu, podle
čehož je nazýván Ochrid-
ský. Po smrti svého druha
Nauma spravoval církev
ještě 6 let a 27. července
roku 916 (podle tzv. starého
– Juliánského kalendáře)
zemřel. Byl pohřben ve
svém chrámu.
Každý jednotlivec má své
rodiče a my, křesťané, ví-
me, že tyto rodiče máme mít
v úctě, aby náš život byl
pokojný a dlouhý. Každý
správný rodič se svým dě-

tem snaží poskytnout to nejlepší pro jejich
šťastný život. Ze zkušenosti víme, že ti,
kdo své rodiče znectili, či proti nim dokon-
ce pozvedli svou ruku, mívají následně ve
svém životě velké problémy.

I celé křesťanské národy mají své rodi-
če. Nikoliv biologické, nýbrž v duchovním
smyslu. Co se vztahuje na jednotlivé křes-
ťany, vztahuje se i na národy. Také náro-
dy, pokud chtějí užívat pokojného a plno-
hodnotného rozvoje, mají ctít své duchovní
rodiče. Náš národ nebo lépe řečeno naše
národy mají rovněž své duchovní rodiče,
totiž právě svaté Sedmipočetníky.

Tito svatí otcové zde pokládali hluboké
základy naší kultury, vzdělanosti i státnos-
ti, ale především nevyvratitelné základy
duchovní. Tehdy jsme se právem pyšnili
postavením mezi předními a nejkulturnější-
mi evropskými národy. Na těchto zákla-
dech i my dnes stojíme, přesto, že si toho
již mnozí nejsme vědomi, přesto, že mnozí
jsme zapomněli nejen na ty základy, ale i
na ty, kteří je za velkých obětí, s velkou

Svatí Cyril a Metoděj a Sedmipočetníci
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Dostal se mi do rukou list Posel pravdy,
který vycházel asi v letech 1925-1935,

a v něm dopis, který napsala jistá žena
redaktorovi tohoto katolického listu.

Píše, jak toužila po víře a řádném živo-
tě. Neměla nikoho, koho by se zeptala,
jakou cestou kráčet. Nedělní mši svatou
tehdy neznala. Po přečtení příběhů v listu
Posel pravdy zjistila, že i jiní lidé se snaží
hledat Pána Boha. Jednou vyslechla kázá-
ní kněze, jehož slova jí zapadla hluboko do
jejího srdce. Přesto u ní nadešla doba bez
víry, až si chtěla vzít život. Ale Pán Bůh jí
dal sílu, aby dokázala překonávat těžkosti
života a začínat znovu a znovu.

Pak se poznala s mužem, který byl bez
víry. Velmi se milovali, na jeho popud vy-
stoupila z církve a vzali se na úřadě. Měla
muže, který ji miloval, ctil a vážil si jí, ale
přesto nebyla šťastná.

Velmi toužila po sv. zpovědi a sv. přijí-

mání. Byla ochotná pro jedno sv. přijímání
se zříci všeho, co jí bylo milé. Ale návrat
do církve však znamenal i odloučení od
muže. Muž to nechápal, a přestože ji neko-
nečně miloval, do církve vstoupit nechtěl.
Již byla rozhodnuta pro odluku, ale P. Bůh
ve své nekonečné lásce nežádal tuto oběť.
Kněz ji poučil, že když muž svolí
k církevnímu sňatku a budou vychovávat
děti ve víře, není nutné, aby se rozešli.
S tím muž souhlasil.

Poslední slova v tomto listu znějí:
„Toužebně si přeji, aby též můj muž a
všichni lidé našli cestu k božskému Spasi-
teli a Jím došli pravého štěstí.“

I já si přeji to, co tato žena před více
než 80 lety. Děkuji P. Bohu za dar víry
s prosbou o dary Ducha svatého a za
ochranu P. Marie pro naše děti, mládež,
rodiny, náš národ a celé lidstvo. 

Marie Kořínková

Jak jsem se nemohla Pána Boha zbavit

námahou a s velkou láskou pokládali.
Písmo ústy apoštola Pavla říká, že ni-

kdo nemůže položit jiný základ než ten,
který již byl položen. Jestliže naši pradědo-
vé zde na Moravě dopustili, či se přinej-
menším dokonce podíleli na drsném vy-
hnání svatých Pětipočetníků, jakožto na-
šich duchovních rodičů, a likvidaci jejich
ohromného díla, pak je to bez pochyby
důvod pro hluboké pokání našeho národa.

To je ovšem nemožné bez poznání a
pochopení požehnání, kterého se nám
skrze svaté Sedmipočetníky dostalo. Bohu-
žel, dnes mnozí nevědí o těchto našich
duchovních rodičích zhola nic. Mnozí nikdy
neslyšeli jejich jména. Mnozí vůbec netuší,
že stojí na základech jimi vyhloubených a
zbudovaných.

Národ, který zapomněl na své rodiče,
který zapomněl, na čem stojí a kde má své
kořeny, ztrácí svou identitu, orientaci, ztrácí
sebedůvěru a zdravou hrdost, pojmy jako

věrnost a vlastenectví se mu stávají směš-
nými, stává se snadnou kořistí mocichti-
vých. Takový národ neví, odkud a kam jde,
proto volí povrchní krátkodobé cíle, tu na-
pravo, tu nalevo.

Tyto symptomy je dnes možno spatřo-
vat i na národě našem. Uzdravení je jistě
možné a je také žádoucí. Předpokládá to
ovšem, abychom se vrátili sami k sobě,
abychom nestavěli další a další patra naší
budovy tak, že neodpovídají položenému
základu. Je nasnadě, že taková stavba je
pak labilní a hrozí zřícením.

Je třeba znovu objevit ten základ, který
položili sv. Sedmipočetníci, obnovit úctu
k nim jako k našim duchovním rodičům.
1150leté výročí příchodu sv. Sedmipočetní-
ků na Moravu je k tomu velmi příhodným
impulzem.“ 

Z uvedené přednášky vybrali a upravili
Zdeněk Kvasnica a Naďa Fraisová

Dokončení článku z předchozí strany
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Přehled farních zpráv

Návrh dlažby
6. května proběhlo společné jednání pas-
torační a ekonomické rady, která vyhodno-
tila anketu farníků o barevném provedení
dlažby. Nejvíce hlasů měla jak varianta
jednobarevná, tak dvoubarevná varianta
s kříži, a to téměř ve stejném počtu.
Z důvodu nutného vyspádování plochy a
s tím souvisejícího vizuálního vzhledu se
rada farnosti rozhodla pro dvoubarevnou
dlažbu. Zvolila ovšem formu bez křížů tak,
aby tmavší dlažba zbarvená do hněda
pouze lemovala jednotlivé plochy
v pískové barvě.

Úspory nákladů
18. května proběhla brigáda na přípravné
práce za hojné účasti dobrovolníků. Díky
tomu se podařilo udělat osekání celého
soklu z marmolitu a také parapetu pod
zábradlím. Kromě toho se v sakristii ose-
kala vlhká omítka. Při další brigádě, která
byla naplánovaná po uzávěrce toho čísla,
měly pod terasou proběhnout další úpravy,
a to vybourání jedné příčky kvůli zvětšení
prostoru a vybourání otvoru pro nové ok-

no. Úsporu nákladů přinese také podstatně
levnější uložení stavebního odpadu zpro-
středkované naším farníkem. Všem bri-
gádníkům srdečně děkujeme.

Další postup prací
V polovině května firma Rapos vybourala
světlíky a mříž nad původní nevyužitou
baterkárnou a provedla zabetonování otvo-
rů. Hlavní práce začaly 10. června, tedy
poté, co už máme za sebou všechny vý-
znamné akce a bohoslužby uplynulého
období. Po vzájemné konzultaci byl přijat
návrh postupu stavebních činností tak, aby
realizace celého záměru byla v souladu se
Smlouvou o dílo, tj. ve lhůtě 8 týdnů. Tato
lhůta může být prodloužena o 1-2 týdny
v případě nepřízně počasí a rovněž
v případě přijetí pracovního postupu do
dvou částí z důvodu zajištění bezproblé-
mového přístupu věřících do kostela. Bě-
hem prací se počítá s tím, že kostel bude
pro věřící přístupný v neděli a během
všedních dnů se budou bohoslužby konat
v kostele sv. Michaela. 

otec Josef Zelinka

Oprava terasy u kostela sv. Vojtěcha

Dary na nové sochy
Dary do konce dubna 56 500,-
Z kasičky za květen 1 650,-
Z Noci kostelů 2 040,-

Dary jednotlivých dárců během května:
40 000 Kč, 300 Kč, 1 000 Kč, 5 000 Kč,
5 000 Kč, 5 000 Kč, 5 000 Kč.

Celkem k 31. květnu 121 490 Kč.

Všem dárcům patří srdečné poděkování.

Křty, svatby a pohřby
za poslední období
Křty:
Cyril Papež, Ladislav Vaníček,
Jan František Černošek

Církevní manželství:
Lukáš Valouch a Barbora Staňková

Poslední rozloučení:
Jarmila Aschenbrennerová, František
Černocký, Milada Wyslychová, František
Sukup
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 PR připomněla a ocenila množství akcí,
které byly ve farnosti v poslední době
uspořádány (1. svaté přijímání, Noc koste-
lů, Slavnost Těla a Krve Páně, příprava
biřmování).
 Farnost posílá do Olomouce na schvále-
ní smlouvu na zhotovení sochy Anežky
České. Socha by měla být hotova do kon-
ce roku 2013.
 Diskutovalo se o zajištění daru pro no-
vokněze Ladislava Sovadinu.
 Mše svatá na zakončení školního roku
bude 28. 6. od 17 hodin. Po mši svaté bu-

de zábavný program na hřišti.
 Bohoslužba k svátku sv. Anny bude
v Kvítkovicích 25. července večer v 18:30.
 V neděli 28. 7. bude v 17 hod. svátostné
požehnání a po něm vystoupení souboru
Magna Mysteria.
 Ve středu 7. 8. proběhne v naší farnosti
v rámci diecézního rozpisu adorační den.
Diskutovalo se o zajištění programu. Zahá-
jení bude v 9 hodin a mše sv. na ukončení
večer v 18:30.
 PR doporučila ponechat popisy z Noci
kostelů pod zastaveními křížové cesty. 

Z jednání pastorační rady farnosti ze dne 3. 6. 2013

Pleteme pro malomocné

Dne 11. 5. 2013 proběhla šestá, již
tradiční “Dopletná” v Přerově, které

se z naší farnosti zúčastnily M. Knapková
a MUDr. I. Knytlová. Sešlo se nás 60 ze
700 pletařek ze všech koutů Moravy a
Čech.

Po uvítání p. Výletou v diskusi vystou-
pilo několik žen s podnětnými, nadšenými
a někdy i dojemnými příspěvky. Bylo na
nich znát, že pletou
rády a cítí se dobře
mezi svými. Duší tohoto
shromáždění byl p. Vý-
leta, bodrý Moravák,
výborný a obětavý orga-
nizátor, vtipný a pohotový řečník. Ve svém
projevu nám vyložil současnou, hlavně
ekonomickou situaci.

Pletařek je sice dost, ale málo peněz
na poštovné a na nákup potřebné příze.
Poštovné za balíky se stále zvyšuje, za-
tímco dotace se snižují. V roce 2011 bylo
odesláno 104 balíků za 154 650 Kč.
V roce 2012 154 balíků za 240 710 Kč.
Příze se nakupuje v litvínovské textilce,
jejímž majitelem je Ind. Jsme odkázáni na
pomoc sponzorů.

Je třeba poděkovat Mons. Václavu
Vrbovi, který zorganizoval ve své farnosti

Veselí nad Moravou sbírku a sešlo se tak
71 000 Kč. Naše farnost poslala ze sbírky
u jesliček 17 000 Kč.

Obvazy pro malomocné mají tu nejlep-
ší šanci se dostat přímo k postiženým a
prakticky se nedají zneužít (na rozdíl od
poslaných peněz).

Duchovní rozměr Dopletné dal Mons.
Vojtěch Šíma, který nás povzbudil pro-

mluvou na téma “malá
dobra”. Pletení obvazů
je službou lásky. I když
neznáme konkrétního
člověka, kterému pomá-
háme, víme, že pracuje-

me pro našeho Pána. V dnešní společnos-
ti, kde se média ženou jen za velkými pří-
pady, senzacemi, jsou tato malá dobra na
pohled nenápadná, ale v očích Božích
jsou velká. Bůh se raduje z malých dober.

Od poslední zprávy, která byla zveřej-
něna v FO 1/2013, bylo odesláno 569 ks
obvazů, za 3 180 Kč byla nakoupena příze
a 220 Kč bylo dáno na dopravu.

Nezapomínejte na dobra, která jsme
dostali od našeho Pána, rozvíjejte je
k jeho chvále. 

M. Knapková, M. Šmiková

Bůh se raduje
z malých dober
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P řišla na svět 20. ledna 1208 na králov-
ském hradě Pražském jako nejmladší

dítě českého krále Přemysla Otakara l. a
jeho druhé ženy Konstancie Uherské. Ros-
te ve velmi krásnou ženu a čeká ji rušný
běh života, protože se stává obětí otco-
vých politických zájmů. Její rodinná situace
není příliš ideální, je poslána na vychování
do ciziny, je několikrát zasnoubena, ale ze
sňatku nakonec vždy sejde. A Anežka více
nežli na svatbu myslí na službu Kristu a
bližním.

Když se situace v Anežčině rodině po
roce 1230 stala uvolněnější, bere Anežka
osud pevně do svých rukou. Roku 1231
daruje král Václav Anežce místo u řeky,
zde zakládá Klášter sv. Františka.

Anežka již v roce 1232 zakládá špitál
sv. Františka. Hned následujícího roku
nechává postavit v blízkosti špitálu dvojici
klášterů: mužský klášter menších bratří
(minoritů) sv. Františka a ženský klášter
řádu sv. Kláry.

Vyvrcholením je vstup samotné Anežky
Přemyslovny jako řeholnice do kláštera
klarisek na jaře roku 1235. Svůj klášterní
život naplňuje Anežka modlitbou, postem a
prací pro chudé. Obětavě slouží trpícím a
je všemi milována.

Kromě toho nepřestává zasahovat do
veřejného života. Po králově smrti nastá-
vají v kvetoucích Čechách léta skutečné
bídy, vysilujících bojů a strašlivého moru. I
v této době věří Bohu, že jí a dalším oby-
vatelům kláštera na Františku sešle jídlo i
oblečení.

Anežka umírá dne 2. března 1281 a je
pochována v Anežském klášteře. Pro ne-
pokoje v zemi a různé nepříznivé dějinné
události je teprve v roce 1872 uskutečněno
její blahořečení. Svatořečení se jí dostává
od papeže Jana Pavla II. až těsně před
„sametovou revolucí“ dne 12. 11. 1989.

Sv. Anežka je nám opravdovým vzo-
rem pro charitní práci, když se dokázala
zříci panovnické role a věnovala se těm

nejubožejším. Jelikož byla znovunabytá
svoboda za týden po svatořečení jasným
znamením její přímluvy u Boha, zcela při-
rozeně a spontánně se sv. Anežka stala
patronkou místní Charity. Patronka naší
Charity – sv. Anežka nám svou přímluvou
pomáhá v těžkostech a problémech sa-
motné charitní činnosti.

I když žila tak dávno před námi, měla
význačný podíl na občanském a kulturním
vývoji svého národa a zůstává i nám blíz-
kou pro svou křesťanskou víru a svou lás-
ku: je vzorem odvahy a duchovní oporou,
příkladem svatosti všem, povzbuzením
těm, kteří chtějí sloužit láskou, jež se dává
všem bez ohledu. Svatá Anežka je výzvou
k péči o život, abychom se více starali o
nemocné, potřebné, trpící i postižené.
…sv. Anežko, oroduj za nás. 

Ing. Peter Kubala,
ředitel Charity sv. Anežky Otrokovice

Nové sochy v kostele - sv. Anežka Česká

Sbírka na nové sochy
Naše farnost shromažďuje individuální

finanční dary, které budou sloužit na
pořízení nových soch do výklenků kostela
sv. Vojtěcha. Budou to sv. Anežka Česká,
bl. Jan Pavel II., sv. Zdislava a sv. Don
Bosco. Cena každé sochy činí cca 200
tisíc Kč. Autorem soch bude pan Staněk
z Bučovic.
Nyní se připravuje socha sv. Anežky.

Stav sbírky k 31.5.2013:   121 490 Kč

Jak můžete přispět na sochy?
a) Drobné obnosy vložte do pokladničky
v kostele
b) Hotově ve farní kanceláři
c) Převodem na bankovní účet
č. 1405341369/0800 VS = 263.
Do poznámky uveďte jméno dárce.
V případě zájmu vám o. Josef Zelinka
vystaví potvrzení o daru. 
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Povodňová situace v několika krajích
České republiky byla začátkem června

velmi dramatická. Do pomoci zasaženým
oblastem se zapojila také Charita ČR, kte-
rá registruje stav zásob humanitární pomo-
ci i počet dobrovolníků, kteří jsou schopni
okamžitě vyrazit na místa, kde je potřebují.

V průběhu června se během prvních
týdnů shromáždily více než 3 miliony Kč, z
toho Arcidiecézní charita Olomouc přispěla
částkou 450 tisíc a Arcibiskupství pražské
částkou 500 tisíc korun. Také otrokovická
Charita poslala svůj příspěvek na povodně
z prostředků Tříkrálové sbírky.

Charita sv. Anežky Otrokovice připravi-
la v průběhu června sběrací listiny, pro-
střednictvím kterých mohla veřejnost při-
spět na povodňovou pomoc Charity České
republiky.

Shromažďovali jsme také materiální
pomoc - veškeré prostředky na úklid, sani-
taci a desinfekci, a to jak chemické, tak ty
ostatní (kartáče, hadry, smetáky, košťata,
kbelíky - stavební i normální plastové, pra-
covní a gumové rukavice, kolečka, lopaty,
krumpáče, rýče, gumáky, repelenty, pro-
středky na desinfekci rukou atd.) Za všech-
ny dary vám děkujeme jménem všech ob-
darovaných.

Poskytnutí humanitární pomoci při po-
vodních koordinovala Arcidiecézní charita
Olomouc (ACHO), která má po zkušenos-
tech se záplavami v letech 1997, 2002,

2006, 2009 a 2010 k dispozici týmy profe-
sionálních i dobrovolných pracovníků,
schopných účinně a profesionálně zasáh-
nout.

Připravený je i povodňový sklad vyba-
vený potřebným materiálem. Kromě 101
vysoušečů má k dispozici vysokotlaké čis-
tiče, vysavače na bahno a vodu, elektro-
centrály, nástroje a nářadí, čisticí a desin-
fekční prostředky, nafukovací matrace,
oděvy a další potřebné věci, které budou k
dispozici k okamžitému použití. Podařilo se
také vyslat do postižených oblastí 30 týmů,
které pomohly lidem nejen s úklidem, ale
poskytly psychologickou první pomoc a při
sociálním šetření zjišťovaly jejich konkrétní
potřeby.

Přispět lze na tato sbírková konta:
 Sbírkové konto Charity ČR
číslo účtu: 11998822/0800 u České spoři-
telny VS 906 - Pomoc lidem postiženým
přírodními katastrofami (povodně, vichřice)
 Dárcovské konto Charity ČR
číslo účtu: 88444422/0800 u České spoři-
telny VS 906 - Pomoc lidem postiženým
přírodními katastrofami (povodně, vichřice)
 Dárcovská SMS
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita
ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje
Fórum dárců.) 

Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

Ze života Tomíků
3. - 5. 5. 2013 se několik zdatných závod-
níků zúčastnilo turistických závodů
v Kynšperku nad Ohří.
Ve stejném termínu proběhla také víken-
dovka kluků v Dědově ve východních Če-
chách.
O víkendu 10. - 12. 5. 2013 se kluci
z 15UP vydali na akci s názvem „Le tour

de Valachija“. Jak už vypovídá samotný
název, na kolech poznávali krásy Valaš-
ska, a to přes nepřízeň počasí.
V pátek 24. 5. se spousta členů oddílů
TOM 1412 a TOM 1419 zapojila do farní
akce Noc kostelů.
14. a 15.6. proběhly závěrečné schůzky
všech oddílových skupinek. Někteří trávili
odpoledne na pikniku, jiní se vyřádili v zá-
bavním parku nebo na laser game.

Charita se opět zapojila do pomoci při povodních
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Na jaře mě na webu zaujala pozvánka
brněnského pastoračního střediska na

setkání s německým knězem  Anselmem
Grünem. Tento benediktínský řeholník je
autorem řady knih o duchovním životě a
čerpá ze spirituality pouštních otců. Četla
jsem některé jeho knihy a přála jsem si
tuto osobnost vidět a slyšet „na živo“.
Vždyť do Brna je to přece kousek, a tak
jsem v sobotu 11. 5. vyrazila.

Duchovní cvičení (rekolekce) na téma
„Pokora a zakoušení Boha“ se odehrálo
v aule biskupského gymnázia a sešla se
tam směsice lidí různého věku. Osobně
mě překvapila docela velká účast mužů,
bylo vidět a znát, že jeho témata se mužů
dotýkají. Během dopoledne jsme vyslechli
dvě přednášky na dané téma a odpoledne
bylo věnováno dotazům účastníků.

Podělím se s vámi jen o pár myšle-
nek této akce, které se mi zdají aktuální:

 …dnes už se o pokoře mluví málo, ale
zakoušení Boha mají všichni plná ústa. A
přece spolu tyto dvě věci souvisí.
 … stejná netrpělivost, se kterou bychom
rádi řešili problémy našeho světa, se proje-
vuje i v naší touze po zakoušení Boha.
Domníváme se, že bychom měli objevit
vhodnou techniku, která by nám tuto zku-
šenost umožnila, či dokonce zaručila. Mni-
ši ale říkaji, že neexistuje technika, která
by nám dokázala Boha přitáhnout. Spíš
záleží na tom, zda Bohu dovolíme, aby
nás obnažil a vzal nám všechny ty naše
krásné představy o něm.
 …namísto splnění našich tužeb po mys-
tických zkušenostech nás Bůh nejprve
bolestně vrátí k naší nepříliš povzbudivé
realitě, ke zlomyslnosti a sobectví našich
záměrů, prostě k „temnotě“ v nás. Na toho,
kdo chce zakusit Boha, on dopouští, aby
nejprve zakusil a poznal sám sebe.

Knížku na toto téma vydalo Karmelitán-
ské nakladatelství letos na jaře a pokud by
měl někdo zájem, můžu mu ji zapůjčit. Je
sice útlá, ale myslím, že něco pro osvěžení
svého duchovního života si v ní může kaž-
dý najít. K dispozici mám i CD s nahrávkou
přednášek a dotazů posluchačů.

Na závěr musím napsat, že mne setká-
ní s tímto knězem opravdu nadchlo.
Z celého jeho projevu je cítit, že je to člo-
věk skromný a pokorný, ochotný se o
všechny své zkušenosti podělit s účastníky
setkání. Nenabízí jednoduchá řešení, ale
dává spoustu podnětů k zamyšlení. V jeho
přítomnosti můžete vnímat a zažít pokoj,
který z něj vyzařuje… Nejde to popsat,
zkuste to prožít – další návštěva A. Grüna
v Brně je předběžně naplánována za dva
roky.

Jana Ludvíková

Rekolekce s Anselmem Grünem
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1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6a, 7b

1. V kterém roce přišli Cyril a Metoděj
na Velkou Moravu?
a) 763
b) 836
c) 863

2. Proč sem přišli?
a) Měli poznat tuto zemi a seznámit s ní
císaře.
b) Šířili zde víru a hlásali evangelium
c) Rozšiřovali byzantskou říši.

3. Cyril se původně jmenoval Konstan-
tin. Proč změnil své jméno?
a) Nechal se přejmenovat před cestou na
Velkou Moravu.
b) Jméno změnil před smrtí při vstupu do
kláštera.
c) Jméno mu změnili obyvatelé Velké Mo-
ravy, protože jeho původní se jim špatně
vyslovovalo.

4. Který z bratrů byl jmenován bisku-
pem pro Velkou Moravu?
a) Metoděj
b) Cyril

5. Jakou významnou
knihu vytvořil Metoděj
na Velké Moravě?
a) Přeložil evangelia do
staroslověnštiny.
b) Vytvořil knihu písní na mše svaté.
c) Napsal knihu zákonů.

6. Cyril s Metodějem zakládali na na-
šem území školy. Pro koho byly urče-
ny?
a) Pro kněze
b) Pro zemědělce
c) Pro stavitele

7. Na začátku července se na Velehradě
pravidelně konají velké oslavy. Proč?
a) Oslavuje se založení velehradské bazili-
ky.
b) Připomíná se svátek sv. Cyrila a Meto-
děje.
c) Je to oslava začátku léta.

Řešení:

Poznej sv. Cyrila a Metoděje - kvíz pro děti

Vtipy na prázdniny
 Průvodčí k cestujícímu v Pendolinu:
Máte jízdenku do osobního vlaku a sedíte
v expresu. Jak to? Musíte si doplatit.
Cestující: Nebudu nic doplácet. Jeďte klid-
ně pomaleji, já mám čas.

 Pane výpravčí, prosím vás, pojede ještě
nějaký vlak na Prahu?
No samozřejmě. Vždyť vidíte, že jsou kole-
je ještě natažené.

 Prosím vás, stihnu vlak ve 14:30, když
půjdu přes vaši louku? ptá se turista.
Ano, a když potkáte mého býka, tak stih-
nete i ten ve 14:00.

 V autobusu sedí chlapeček a neustále
popotahuje. Vedle sedí starší pán, po chví-
li to nevydrží a ozve se: Nemáš kapesník,
chlapče?
Mám, ale nesmím ho nikomu půjčovat!

 Paní učitelka se ptá žáka: Nováčku, jak
je množné číslo od slova neděle? Odpo-
věď zní: Prázdniny!
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Mezi nejbližší žáky
a spolupracovníky sv.
Cyrila a Metoděje
patřili také Gorazd,
Kliment, Sáva, Naum
a Angelár. Jak se
celou tuto skupinu
nazýváme?
ALFA, ASTMA,
DATLE, DLUH,
DUBEN, EZAU,
HORKÝ, KAMNA,
KMEN, OCHOZ,
OKNO, OLTÁŘ,
OMYL, OPAR,
OPTIK, PRST,
PULS, RAMENO,
SÁRA, SKUTEK,
STÁJ, STRACH,
STŮL, TĚLO,
ÚTES, VYSOKÝ,
ZÁTKA, ŽALM

 Pan učitel se ptá žáka: Co říkal tvůj
otec na vysvědčení?
Strašně se zlobil, pane učiteli, hleďte se
mu vyhnout.

 Peťa dorazí domů s vysvědčením a
maminka chce vědět: Jak dopadlo vy-
svědčení?
To je přece vedlejší, mami, hlavně že
jsme zdraví.

 Pračlověk si čte vysvědčení svého
syna a říká: To, že máš trojku z lovu chá-
pu, jsi ještě malý. Ale, že jsi propadl
z dějepisu, který má jen dvě strany, to
je hanba!

 Pepíček k učiteli: Tu pětku na vysvěd-
čení jsem si nezasloužil!
To vím také, ale horší známku školský
zákon nepovoluje.

 Doma: Honzíku, ukaž nám, jaké máš
vysvědčení.
Honzík: Až později, tati, já ho půjčil
Mirkovi, on chtěl postrašit své rodiče.

 Večer po vysvědčení je v židovské
rodině smutno. Malý Samuel má čtyřky a
pětky a stěžuje si, že učitelé jsou proti
němu zaujatí. Otec rozhodne: To by tak
dál nešlo, přestoupíš jinam, půjdeš na
křesťanskou školu.
Další rok je otec z vysvědčení úplně paf
- samé jedničky a dvojky: To tě ta škola
tak baví?
Samuel odpoví: To zrovna ne, ale tam se
s tebou vůbec nepářou. Přijdeš do školy a
na zdi hned jeden ukřižovaný. Přijdeš do
třídy a tam další. Tak nechci dělat pro-
blémy.

Smějeme se u vysvědčení

Osmisměrka pro děti


