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ožností, jak svatodušní téma uchopit, je celá řada.
Zkusím to podle listu Efezským, kde se počítá s tím,
že člověk není jen tělesná schránka, ale také a především
cosi „uvnitř“, co sice nemůžeme nikdy spatřit, nahmatat či
předvést, ale co přesto dělá člověka člověkem, individualitu individualitou. Člověk se pokouší tuto svou nehmotnou,
a přece rozhodující podstatu nějak pojmenovat a epištola
Efezským tomu říká „vnitřní člověk“. To, co je „u vnitřnostech mých“, jak praví Kralická bible, a čemu my nejspíš
říkáme, když ne duše nebo duch, tak srdce. Jde o to, co je
v nás, jací jsme.
Autor epištoly prosí Boha, aby se tento „vnitřní člověk“
v nás posílil a upevnil. Lidské nitro nemá skomírat, srdce
nemá chřadnout. Naopak, to, co tvoří právě nás, má být
silné a pevné. Co jsme právě my, ať je výrazné, pronikavé
a inspirující. Jedinec nechť je jedincem, individualita individualitou. Žádné tupé a tuctové stádo: jsme a máme být
lidé jedineční.
Duchové bývají různí, obsahy všelijaké, náplň roztodivná. Křesťanská víra oslavuje posílení a upevnění lidského
srdce takovým Duchem, který dává odvahu k aktivnímu
životu a vede k porozumění i s cizími lidmi (klasický svatodušní příběh ze Skutků apoštolských), který vyhání nenávist a sobectví, který působí lásku a pokoj. Tento dobrý
Duch, Duch svatý, nás posiluje a upevňuje, „aby Kristus
přebýval v našich srdcích“. Lidská individualita nese ty
nejkrásnější plody, když skrze ni cítíme Krista, jeho pravdu
a jeho milosrdenství. Vždyť kterých lidí si nejvíc vážíme?
Jistě těch, kteří pro nás udělali něco dobrého, kteří v různých životních situacích měli Krista v srdci. Vůbec to nemuseli mít napsané na čele, vůbec to nemuseli všem vytrubovat, a přesto jednali v jeho síle, v jeho lásce. Jejich
přístup k životu byl (nebo je) pro nás důležitý.
Tak se děje dílo Ducha. Kdo tomu nevěří, tomu to asi
nic neříká, ono se to těžko vysvětluje. Ale kdo tomu věří,
pro toho je to velká radost. Přeji vám krásné svatodušní
svátky! 
Štěpán Hájek, farář ČCE, Brno - Husovice
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Sport, cvičení a víra v naší farnosti
Měsíc květen je časem, kdy mnozí z nás vyráží ven, do parků, do přírody, na výlety. Pobyt na vzduchu a slunci nespojují jen s prací kolem svého domu nebo na zahrádce, ale i
s poznáváním, turistikou, cvičením a sportem. A právě těm, kteří věnují svůj čas různým
fyzickým aktivitám, je věnován tento FOM. Představuje naši farnost nejen přemýšlející o
Bohu a modlící se k němu, ale také farnost chodící, běhající, jezdící, putující, farnost cvičící, honící kulaté míče různých velikostí, farnost deroucí se do kopců, poznávající svět
pěšky nebo v sedle. Je dobré, že někteří z nás dokáží i při těchto aktivitách přemýšlet o
smyslu svého počínání, o své víře a prezentovat své názory ve FOMu. Posuďte, jak se
jim to podařilo.

Sport jako životní styl - sport, který spojuje

K

e sportu mě přivedli rodiče ve třech
letech. Jako dítě jsem dělala gymnastiku, láska k přírodě a turistice mě v 70.
letech přivedla do turistického oddílu, kde
jsme se sešli bezvadná parta mladých lidí.
Jezdili jsme na tehdy velmi oblíbené dálkové pochody, prošlapali jsme Beskydy, Jeseníky, také hory na Slovensku, navštívili
jsme i hory v Rumunsku, v bývalé Jugoslávii, po převratu také Alpy. Vedla jsem a
stále vedu cvičení dětí i dospělých na Sokolovně, ke sportu a turistice jsme vychovávali i naše děti. Sportu se věnuji celoživotně a slovy dnešní doby by se dalo říci,
že je to můj životní styl.
Co mi sport dal: Kromě fyzické zdatnosti, obratnosti a celkového kladného
dopadu na zdraví především odvahu naučit se novým věcem, ale i poznání, že vše
nejde tak rychle, jak chceme. Hodně radosti z vítězství, byť malých, z překonání
sama sebe, ale naučil mě i vyrovnat se
s nezdarem a prohrou. A že pokud chceme něčeho dosáhnout, musí se proto taky
něco udělat. Zvednout hlavu a začít znovu,
možná jinak, prostě nevzdávat se. Poznat
své hranice, své možnosti a umět se rychle a správně rozhodnout. Získala jsem
spoustu přátel, naučila jsem se ohleduplnosti a toleranci. A i když má vítězství
nejsou světová nebo olympijská, stála za
to. Nejsem vrcholový sportovec, ale heslo
„Pohyb je život“, které má Asociace sportu
pro všechny ve svém logu, je pravdivé a

vystihuje vše. A když k tomu přidáme slovo
„zdravý“, pak už není co dodat. V dnešní
době chybí pohyb dětem, mladým i dříve
narozeným, a je to škoda. Mnohdy místo
pohybu nastupují léky proti bolesti, nutnost
rehabilitace a v mnoha případech by tyto
obtíže spravilo více zdravého a pravidelného pohybu.
Jak jde dohromady sport a víra: Jednoznačně si nepřekáží, spíše naopak, jako
věřící si lépe uvědomuji, co je to naděje,
láska, pokora. Že ne vše, čeho jsem dosáhla, byla jen moje zásluha, že hory a
přírodu, kterou obdivuji, jsem nestvořila já.
Že lidi, které jsem potkala, mi někdo poslal
do cesty, abych dokázala být tím, čím
jsem. Abych si vážila sama sebe, ale i
druhých, kteří možná dokázali mnohem
víc, nebo něco úplně jiného, třeba i v jiné
oblasti než je sport. Úžasné na sportu je
to, že lidi spojuje. Že pokud se chci narovnat, nepomůže mi vědomí, že jsem věřící,
ale musím pro to něco udělat, a jako křesťan mohu svým přístupem, chováním a
vstřícností ovlivnit i toto prostředí. Někdy
se to daří víc, někdy míň, ale možná postačí, když při pravidelném sportování ve
skupině si nevěřící řeknou, že věřící
nejsou žádní suchaři, ale docela normální
lidé z masa a kostí, lidé, kteří nečekají na
zázraky, ale mají aktivní a odpovědný přístup k životu. 
Magda Vaclová
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Jak sportují rodiny

H

odně lidí tvrdí, že dnešní svět je příliš
uspěchaný a že oni nemají na nic čas.
Podle mě si ale každý dokáže udělat čas
na cokoliv, pokud opravdu chce. Je důležité umět si svůj čas rozvrhnout. To se musí
ale každý naučit. A pro děti jsou tím nejdůležitějším příkladem rodiče.
Díky rodičům umím jezdit na kole,
bruslit, lyžovat, plavat, pinkat si badminton... naučili mě toho opravdu spoustu a
stálo je to mnoho času a trpělivost, ale
dokázali to. Za pěkného počasí jsme byli
snad každý víkend na nějakém výletě.

Někdy jsme dojeli k cíli autem, někdy na
kole, ale většinou jsme museli jít kus pěšky. Ti, co prosedí celé dny doma, nemají
ani ponětí o tom, kolik krásných míst tady
v okolí máme. Navíc některý z výletů, jako
třeba na Hostýn, ke Svaté vodě nebo na
Velehrad, nás nemusí obohatit jen krásami
přírody.
O vlastní zkušenosti s tím, že se dá
sportovat v rodině i teď, v čase počítačů,
mobilů a televizí, se s vámi některé rodinky
podělí. 
Pavla Janečková

Při sportu se jeden druhému přizpůsobujeme

C

htěli bychom říct, že se zdravotním
postižením našeho Peti si opravdu
uvědomujeme, jak velký dar je být zdravý.
Jak málo se dokážeme radovat z tak samozřejmých věcí, které nám Bůh dal.
Přijdeme na to většinou až tehdy, když
nás skolí nějaká nemoc. Po takovém delším pobytu v nemocnici může být třeba jen
procházka ven přímo extází.
My se snažíme sportovat většinou
všichni společně (rodiče s dětmi), jsou to
pro nás krásné a nezapomenutelné chvíle,
které jsou posilou na horší časy. V období,
kdy děti musely být v kočáře (a to u nás
trvá téměř dodnes), jsme vždy hledali řešení, jak to udělat: někdo pěšky, na odrážedle, na tříkolce, kočár + brusle, brusle +
kolo… nejrůznější kombinace prostředků,

prostředí a někdy jsme se museli střídat:
jeden hlídat nemocné dítě a druhý jít se
zdravými ven.
Velký smysl vidíme v tom, že se při
sportovních aktivitách jeden druhému přizpůsobujeme. Každý z nás je lepší
v něčem jiném, jeden je rychlejší na kole,
druhý v bazéně, jiný na lyžích… Možná je
lepší zažít jednu takovou vyjížďku plnou
kompromisů než dětem doma teoreticky
přednášet, jak nemyslet jen na sebe.
Bonusem je nejen obdiv k Božímu
stvoření, ale i legrace, posílení rodinných a
přátelských vztahů, poznání svého okolí,
poznání i svých slabin atd…
Chce to jen chuť, odvahu a někdy třeba
i překonat vlastní lenost nebo předsudky. 
Šrubařovi

Radost z pohybu nás nutí děkovat za krásný svět

P

ohyb je způsob, jak rodina může spolu
trávit volný čas. K tomu vedeme i naše
děti - učíme je jezdit na kole, lyžovat. Nejde o to vychovat z nich nějaké sportovce a
očekávat výkony. Důležité je, abychom
měli radost z pohybu, mohli podnikat výlety
do přírody a společně něco zažít, něco
zajímavého vidět. A tak o víkendu nebo

během dovolené vyráží naše rodina na
hory lyžovat, na cyklostezky, pěší výlety
apod. Sport prospívá i víře. Když člověk
něco hezkého vidí, když má radost z toho,
co dokázal, nebo jen radost z pohybu, tak
ho to tak nějak nutí děkovat, za krásný
svět, za to že tu může žít. 
Vaclovi
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O sportování s otcem Josefem
Cvičení, sportu a různým fyzickým aktivitám se věnuje i O. Josef Zelinka. Jakému fyzickému pohybu dává přednost a jak má sport spojen s vírou?
Otče Josefe, jak sportuješ?
přirozenost – to by se na oblast sportu také
Pravidelně chodím v sobotu večer hrát
dalo uplatnit. Znamená to, že k tomu, aby
volejbal. Jinak v létě nepravidelně jezdím
se v našem životě mohla plně projevit nadna kole a plavu, v oblibě mám turistiku.
přirozená milost Boží, je k tomu důležitá
Mám ji rád proto, že je spojena s krásami
vyrovnanost po přirozené stránce naší osobpřírody, s památkami, jsou tam propojené
nosti, čemuž tělesný pohyb také prospívá.
zážitky různých druhů. Také si tady u kosPomohla ti někdy při nějakém fyzickém
tela chodím zapinkat tenis.
nebo sportovním výkonu víra v Boha?
Jsou mezi tvými spolubratry kněžími
Kdysi dávno, ještě jako mladí, jsme byli na
takoví, kteří pravidelně sportují?
Roháčích, šli jsme na nějaký vrchol a já byl
Z okruhu mých známých většinou ne, jen
málo najezený. Z hladu se mi udělalo špatjeden. V sezóně jezdí na kole, a takovým
ně, ale nechtěl jsem naši výpravu zdržovat
hodně sportovním způsobem. Ale určitě by
nějakou zastávkou. Začal jsem si vybavose našli další.
vat písničku „Až na kříž šel Pán Ježíš
z lásky k nám,…“ a to mi pomohlo překoCo ti dává sport?
nat slabost.
Vidím v něm hlavně takovou vyrovnanost
mezi psychickými a fyzickými činnostmi
Přináší sport, zejména závodní a vrcholový, kromě různých negativních jevů i
člověka. Cítím potřebu mít mezi povinnostnějaké kladné hodnoty?
mi kněžského života i fyzickou zátěž a
pohyb, využívám způsoby, které jsou mně
Myslím, že vrcholový sport ukazuje, jaké
nejbližší.
možnosti a schopnosti jsou po tělesné
stránce dány člověku. Může tím zdůraznit
Má sport nebo i obyčejné fyzické cvičehodnotu houževnatosti a vytrvalosti. To
ní význam pro duchovní život?
může být dobré, pokud svých schopností
Já mám víru spojenou se sportem asi taksportovec užívá s pokorou a nepodřizuje
to: vnímám možnost tělesného pohybu
dosaženému úspěchu naprosto všechno. 
jako důležitý dar, je dobré se o fyzickou
stránku starat. Cítím i zodpovědnost před
Jak sportují nesportovci
Bohem za to, že se o dar života budu starat.
yl jsem osloven, abych do FOMu přispěl svým názorem na sport, jelikož
Co nám říká katolická nauka na fyzická
jsem postavy nesportovní a na první pocvičení a sport?
hled nejsem sportovec. Proto jsem si slovo
V bibli se např. mluví o tom, že naše tělo je
sport zadal v počítači do vyhledávače a
chrámem Ducha svatého. Proto křesťan
ten mi prozradil, že slovo „sport“ je anglomá mít za své tělo zodpovědnost a cvičení
saského původu a odvozuje se od slova
může být jedna z forem, která tělesné
disport. Znamená obveselení, rozptýlení,
stránce prospívá. K víře a sportu se vztavlastně útěk od práce, od povinnosti
huje známý citát sv. Pavla: „Kdo se však
k zábavě.
chce zúčastnit nějakého závodu, zachováTakže podle tohoto zjištění sportovcem
vá ve všem zdrženlivost. Oni (závodníci) to
jsem. Myslím si, že takovýchto sportovců je
dělají, aby získali věnec pomíjející, ale my
poměrně dost, vždyť kdo by si čas od času
věnec nepomíjející!“ A v katechismu se
nechtěl provětrat hlavu. Pojmem sport 
také mluví o tom, že milost předpokládá

B
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Člověk by měl věřit vždycky, i když se nedaří
Mezi farníky - fotbalisty, kteří provozují svůj sport závodně a kteří byli ochotni nás seznámit se svými názory na sport a víru, patří bratři Pavel a Milan Bačovi ze Štěrkoviště.
Jak jste se k fotbalu dostali a jakou
soutěž hrajete?
Pavel: Ovlivnilo mě MS ve fotbalu v USA
v roce 1994, kdy jsem se rozhodl, že začnu hrát fotbal. Přihlásil jsem se tehdy do
přípravky Jiskry Otrokovice, nyní hraji za
TJ Sokol Částkov.
Milan: Fotbal hraji vlastně od té doby, co
umím chodit. K fotbalu mě přivedl můj
otec, který ho dříve také hrával, a můj starší bratr. Když jsem se pak rozhodoval v
osmi letech, který sport si vybrat, fotbal byl
pro mě jasná volba. Začal jsem kopat za
místní klub TJ Jiskra Otrokovice,
v současné době hraji za klub SK Louky.

Pavel: Víra je důležitá ve sportu i v životě.
Člověk by měl věřit vždycky, i když se nedaří.
Milan: Určitě mi pomohla. Když prohráváte,
musíte věřit, že je to možné otočit a zvítězit.
A opravdu několikrát se mi to povedlo 
Máš nějaké spoluhráče nebo protihráče
věřící? Je na jejich hře víra vidět?
Pavel: V dětství jsem s několika věřícími
hrál. V dospělosti jsem se s tím setkal velmi zřídka. V této chvíli nemám ve svém
týmu žádné věřící, ale mé zkušenosti ukazují, že na hráčích věřících lze jejich víru
zpozorovat. Jako příklad uvádím, že se již
druhý rok zúčastňuji sportu ve farnosti,
konkrétně fotbalu a florbalu, hrajeme zde
bez vulgárních slov a bez zákeřností, což
se nedá vždy říct o sportu, kterého se zúčastňuji mimo farnost.
Milan:
Mezi
spoluhráči nemám
v současnosti žádného věřícího, ale pár
protihráčů věřících jsem zažil. Víra na nich
většinou je vidět, hlavně v tom, že se snaží
hrát fair play.

Proč hrajete fotbal, co vám do života
dává?
Pavel: Hraji proto, že je to určitý způsob
odreagování, pročištění hlavy, a potom také,
že se pravidelně setkávám s kamarády.
Milan: Důvodů je několik. Tento sport mě
opravdu baví, udržují se tím v kondici a
také se setkávám s kamarády a zažívám
s nimi spoustu legrace.
Pomohla vám někdy ve fotbalovém zápase víra?

Není víra a s ní spojená potřeba ohleduplnosti k bližním v tvrdých fotbalových
soubojích někdy na závadu?
Pavel: Myslím si, že ne, člověk může hrát
tvrdě, ale FAIR PLAY.
Milan: Určitě není. Může se hrát tvrdě, ale
fair play, fotbal je totiž tvrdý sport.

Jak sportují nesportovci - dokončení
je dnes obvykle označována pohybová
aktivita, většinou soutěžního charakteru
zaměřená na výkon.
Já osobně nejsem příliš soutěžní typ,
rád se projedu na kole nebo vyjdu do přírody, abych se rozptýlil a „utekl od povinností“. Takto sportuje vlastně každý, kdo
dokáže překonat svou lenost, opustí pohodlí a jde si třeba zaběhat, projít se, nebo
jít v hlubokém předklonu vyplet záhonek
zeleniny. Podle mne není důležité, kolik
padne branek, jakého dosáhneme času,
nebo nasbíráme bodů, ale jak se kdo při té
či oné pohybové aktivitě odreaguje.
Jiří Mikel

Co říkáte na negativní stránky fotbalu,
třeba na násilí a výtržnictví v ochozech?
Pavel: Takové projevy do sportu nepatří,
člověk by si měl uvědomit, že ke sportu
porážky patří.
Milan: Tyto věci do fotbalu prostě nepatří a
velice mě mrzí, že zvláště v České republice je to dost obvyklá záležitost. Takové
situace odhání lidi a pravé fanoušky od
navštěvování fotbalových zápasů. 
Ptal se Pavel Ludvík
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Ať doběhnem do cíle ve zdraví
Nepřehlédnutelnou postavu Ondry Komlóšiho můžeme vidět nejen v kostele, ale i při tréninku koně u letiště nebo u Moravy. Věnuje se klusáckým dostihům a to mu zabírá skoro všechen volný čas.
Věnuješ se málo známému sportu. Můžeš nám ho představit?
Jezdím dostihy klusáků. Zkoušel jsem také
kickbox a trénoval jsem mladé fotbalisty
v Jiskře Otrokovice a v Kvasicích. To už
ale nedělám.

nebo cválá. Během dostihu musí dodržovat dostihový řád, neohrozit soupeře. Také
musí koni dobře rozvrhnout síly, načasovat
předjíždění soupeře a finiš. Nedávno se mi
stalo, že jsme v dostihu bezpečně vedli,
koně jsem stáhl, aby zpomalil a odpočinul
si, a nakonec jsme skončili až třetí. Při
předjíždění musím dávat pozor, jelikož při
velkých rychlostech to může být nebezpečné. Vypadá to hodně jednoduše, ale skutečnost je jiná.

Jaké mají dostihy klusáků pravidla?
Jezdec nesedí na koni, ale ve vozíkusulce, kterou kůň táhne. Běhá se na vzdálenost 1600-3200 m. Kůň může jen klusat,
jakmile začne cválat, nebo má nečistý
klus, je to chyba. Během dostihu může
udělat jen 2 takové chyby, po 3 je diskvalifikovaný, také nesmí cválat víc než 100
metrů. Jezdec se oproti klasickým dostihům jen veze, o to více musí sledovat svého koně a koně soupeřů, hlavně při předjíždění, protože kolize sulek může být dost
nebezpečná.

Ty jen jezdíš dostihy, nebo koně i trénuješ?
Starám se o 1 koně, kterého mám
v nájmu, trénuju ho a také jezdím dostihy.
Ustájení mám pod nadjezdem a trénovat
jezdím na letiště. Tam děláme objemovou
práci a na rychlou práci jezdíme na dráhu
k Napajedlům za železniční most.

Jak ses k tomu sportu dostal?
Pocházím z vesnice na východu Slovenska. V šesti letech jsme se přestěhovali do
Bratislavy a tam jsem se začal věnovat
jezdeckému sportu. V naší rodině bylo
zavedené, že každého kluka v roce posadili na koně, i mě, mého bratra i já pak
syna. V dospělosti jsem absolvoval při
zaměstnání učební obor „jezdec a ošetřovatel dostihových koní“ a získal jsem tak
profesionální jezdeckou licenci.

Co ti sport dává?
Sedím denně 8 hodin za volantem náklaďáku. Když vyhazuju hnůj, krmím, čistím
koně, tak si u toho odpočinu a cítím spojení se zvířetem. I když je to kolikrát namáhavá práce. Ráno ho musím nakrmit, vyházet hnůj, pak do práce, odpoledne znovu to samé a každý den trénovat. Nesmíš
ztratit důvěru koně, protože potřebuješ,
aby ti zvíře věřilo, při dostihu, při transportu, při návštěvě veterináře. Když ti důvěřuje, je vše jednodušší. Když ke zvířeti nemáš lásku, nemůžeš to dělat.

Jak sehraní musí být jezdec a kůň?
Jezdec může jezdit i koně, které nezná,
díky zkušenostem je schopen si ho odhadnout. Ale vždycky je lepší, když mu trenér
nebo ošetřovatel o koni něco řekne.

K čemu je víra v tvém sportu?
Pomáhá mi modlitba. Měl jsem kobylu a
byla nemocná, myslel jsem, že budu muset volat veterináře. Při modlitbě jsem dostal od Pána vnuknutí, že mám zkusit bylinky, a kobylu jsme vyléčili. Když jedeme
na dostihy, modlíme se před cestou, abychom dobře dojeli na dostihy a zpět. Mod-

Jaká je při klusáckém dostihu role jezdce, když se jen veze?
Jezdec se sice jen veze, ale musí hodně
sledovat koně, aby poznal, jestli kluše čistě
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Setkáváš se i s věřícími soupeři?
Málo. Alespoň to o nich nevím, nedávají to
najevo. Měl jsem tři věřící soupeře z naší
farnosti, J. Lacigu a B.+L. Hradilovy, ale
zase jsou mezi nimi takoví nevěřící, kteří
nám mohou být příkladem. 
Ptal se Pavel Ludvík

lím se před dostihem: Pane, ať doběhnem
do cíle ve zdraví, nemusíme vyhrát, ale ať
se alespoň umístíme. Klusáci jsou finančně nákladný sport a každá vyhraná koruna
je dobrá. Snažím se evangelizovat jak
Božím slovem, tak svým životem, jak jsem
ho změnil díky Pánu.

Florbal patří k finančně méně náročným sportům

E

moce, zklamání z prohry, euforie po
dosažení vysněného cíle, ale také
tvrdá práce, tlak a modřiny, to vše patří jak
k florbalu, o kterém se budeme bavit, tak i
k ostatním týmovým či netýmovým sportům. Florbal je oproti ostatním sportům
velice mladý a ne každý ho zná, ale mezi
mladými se těší veliké popularitě.
Pojďme si pro začátek přiblížit, co to
vlastně ten florbal je…
Jak jsem se již zmiňoval, je to mladý
sport, který se v Česku poprvé objevil roku
1984 díky výměnnému pobytu mezi pražskými studenty a studenty z Finska.
Florbal je pro lajka něco mezi hokejem
a sálovou kopanou – hrajeme ve sportovních halách, nemáme brusle ani žádnou
výstroj (výjimkou jsou gólmani), ale vystačíme si se sálovkami, kraťasy a tričkem a v
ruce podobně jako hokejisti máme hokejku, tzv. florbalku. A jak já s jistou nadsázkou říkám: honíme se za malým kulatým
děravým nesmyslem, což je vlastně dutá
plastová kulička s dírkami (viz obrázek).
Hřiště je ohraničeno mantinely opět
podobně jako v hokeji a na každé straně
nesmí chybět branka. Každý tým má na
hřišti 5 hráčů (3 útočníci, 2 obránci) + gólmana. Florbal má samozřejmě i svá pravidla, ale to je pro nás teď nepodstatné. Toť
asi stručně vše pro představu, o co jde.
Možná vás napadá vcelku důležitá
otázka, jak a kde se k florbalu dostat?
Já vám mile rád odpovím. Florbal je
velice dostupný a hraje se už skoro na
každé základní škole, ať už to v tělocviku
nebo jakožto volitelný kroužek. Díky základce jsem se dostal k tomuto sportu

vlastně i já. A pokud se kdokoli rozhodne
pokračovat ve florbalu na vyšší úrovni, než
je pouhé školní pinkání, tak se může přihlásit do florbalového klubu, kterých je v
ČR už více než 460. A jak jistě mnozí ví,
tak v Otrokovicích je úspěšný klub PANTHERS OTROKOVICE.

Dále se s florbalem můžete setkat i v
naší farnosti, respektive v turistických oddílech, kde si kluci a občas i holky chodí
pro radost zapinkat každé úterý od 20:00
na otrokovickou Sokolku, (bereme každého od 15 do 99).
A neměl bych zapomenout na úspěchy
našich ministrantů, kteří potvrdili, že florbal
hrát umí a obsadili medailové příčky na
ministrantském turnaji jak ve Velkém Ořechově, tak i v Olomouci.
Plus, proč vést své děti k florbalu, bych
viděl jednoznačně v pohybu, což v dnešní
době počítačů a všelijakých herních konzolí je velice důležité. Dále pak ve spolupráci, florbal je totiž týmový sport a hráč se
musí spoléhat nejen na sebe, ale především na své spoluhráče. A hlavně florbal je
dostupný pro každého a do jisté míry i
finančně nenáročný.
Takže doufám, že vás florbal zaujal, a
věřím, že s některými z vás se potkám na
hřišti. 
Denis Bilík
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O sobotním farním volejbale

A

si před 7 lety vznikla myšlenka založit
se účastnili i volejbalových turnajů o pohár
volejbal při naší farnosti a turisticsv. Bartoloměje, který se nám dokonce
kém oddílu. Nebyla ani tak založená na
podařilo jednou i získat, od té doby nám na
potřebě obnovit dřívější páteční volejbaly,
stupně vítězů síly nestačily.
které kdysi v rámci farnosti fungovaly, jak
Dá se s úsměvem vzpomínat na začátspíše na naší touze nepřijít o pravidelnou
ky, kdy na nás na Sokolovně zapomínali a
dávku tohoto sportu.
pravidelně nám zamykali dveře zámkem,
Za podpory tehdejšího hlavního vedouod kterého jsem neměla klíče a já pak mucího oddílu TOM 1419 Zbyni Vacla a také
sela nahánět po celých Otrokovicích někoho,
otrokovické farnosti, začal průzkum a
kdo jej má. Na to, jak jsme rozbili okno, jak
„nábor“ nadšenců pro volejbal. Vylepili
nám uvízl míč na rampě a my jej nemohli
jsme v kostele plakáty, dali oznam do ohládostat dolů. Nebo jak jeden nejmenovaný
šek a na oddílové stránky.
hráč při každém podání ometl horní traverNebylo však ani jednoduché vymyslet
zy, ze kterých pak na nás v průběhu hry
vhodný termín pro všechny. Pátky se kryly
padaly chomáče prachu, a jak jsem ještě
s tehdy naplno rozjetými bary a mnozí se
do nedávna krokovala hřiště a jeho zadní
teprve vraceli ze školy domů, soboty byly
lajny vyznačovala barevnou lepicí páskou.
pro některé také nemyslitelné. Navíc jsme
Přestože nám Sokolovna dlouho a
měli být omezováni různými plesy, zábavadobře sloužila, začali jsme od loňského
mi a jinými akcemi, které se v naší tělocvičpodzimu hrávat v tělocvičně ZŠ TGM, kde
ně v sobotní večery občas pořádaly.
se nám dostává naprostého luxusu, co se
Přesto se jako kompromis zdály být ty
týče vybavenosti i správného rozměru hřišsobotní večery, kdy už to bylo jen otázkou
tě pro tento sport. Hráváme tedy ve stejný
priorit každého z nás. A tak jsme snad
den, avšak začínáme již v 19:30 - to píši
v září roku 2007 poprvé natáhli síť na otrojen pro případ, že by se chtěl kdokoli, ve
kovické Sokolovně. Od té doby jsme se
věku 15 - 99+ přidat. Rádi ho uvidíme. 
pravidelně každou sobotu v osm hodin
Evča Janíková
večer scházeli ať už v plném, či menším počtu k volejbalovým výměnám.
Sestava členů se od té doby rapidně Jak se sportuje v oddílech TOM
obměnila, ale její zakladatelé se drží V anketě, která proběhla mezi členy oddílů TOM,
odpovědělo celkem 42 osob. Nepočítalo se, pokud
dodnes.
dělají daný sport v hodinách tělocviku, ale pouze poBylo období, kdy nás chodilo ža- kud se mu věnují alespoň trochu pravidelně ve svém
lostně málo, a já si začala dělat sta- volném čase.
rosti, jestli má cenu vůbec pokračovat.
Ale vždycky se to nějak udělalo a mezi
nás začali chodit lidé i mimo farnost a
oddíl, díky čemuž fungujeme dodnes.
Od roku 2009 jsme také začali využívat nové farní hřiště, většinou tedy za
příznivého počasí a v dřívějším čase,
neboť ještě donedávna bylo jediným
zdrojem světla pouze sluníčko. Ale od
loňska chodíme pravidelně, díky nově
nainstalovanému osvětlení, akorát se
nám občas míč ztrácí ve tmě nebo u
sousedů za zdí.
Mimo naše běžná setkávání jsme
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Přehled farních zpráv
Z pastorační rady farnosti ze dne 5.5.2014
PR se zabývala připomínkou k síle hudby na Svatovojtěšské veselici. Zisk z farní
zábavy bude věnován na sochu D. Bosca.
 V neděli 25. 5. po Noci kostelů bude
provedeno vylosování obrázků, které děti
kreslily v postní době.
 Charita pořádá 3. června pouť do Křtin,
cena je 150,- Kč. Přihlášky se přijímají
v účtárně charity do 26. 5. Také se uvažuje
o pouti na Sv. Hostýn (asi 9. 9.).
 V jednání je jednodenní zájezd po rakouských klášterech (předběžně 30. 8.).
Zvažovala se délka, cena a zájem lidí.
 Slavnost Těla a Krve Páně neproběhne
v rozsahu jako vloni, připraví se jen sypaná květinová výzdoba.
 V pátek 27. 6. proběhne zakončení školního roku. Mše bude v 17 hod, pak budou
aktivity pro děti.

PR byla seznámena s nabídkou arcibiskupství, které farnostem nabízí k Roku
rodiny operní představení pro rodiče, kteří
vychovali 5 a více dětí.
 V plánu je natření plechu pod zábradlím
na terase. Po zajištění organizačních věcí
bude stanoven termín brigády. Diskutovalo
se také o natření dveří kapličky na hřbitově.
 6. září proběhne v Kroměříži pouť pro
ministranty a jejich rodiče. Termín koliduje
s víkendovkou vedoucích, bude třeba to
vyřešit do prázdnin.
 Pracovníci Charity nabízí besedu o bezdomovectví. PR schválila uspořádání besedy na podzim.
 Napříště se členové PR mají zamyslet
nad tím, jak v Roce rodiny zapojit do adoračního dne (7. 8.) rodiny naší farnosti.





Sbírka na nové sochy ve farním kostele

N

aše farnost shromažďuje individuální finanční dary, které budou sloužit na pořízení
nových soch do výklenků kostela sv. Vojtěcha. V roce 2013 již byla do kostela instalována socha sv. Anežky České. Další sochy budou sv. 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 chystá socha sv. Jana Pavla II.
Stav sbírky k 30.4.2014:
Z kasiček
15 560 Kč
Od jednotlivých dárců
171 260 Kč
Celkem vybráno
186 820 Kč
Všem dárcům patří srdečné poděkování.
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.

Křty, sňatky a pohřby za poslední období
Křty: Lukáš Doleschal, Adriana Hapalová, Vojtěch Michna, Jan Václav Holík
Poslední rozloučení: Václav Molák, Kateřina Ančincová, Jindřiška Novotná
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Zprávy z arcibiskupství
Objevte poklady naší rodiny

M

ilé rodiny, dovolte, abychom vám v
rámci slavení Roku rodiny nabídli a
zde představili aktivitu s názvem „Poklady
naší rodiny“, kterou jsme si pro vás připravili.
Obracíme se na vás s touto nabídkou,
která chce povzbudit objevení pokladů
uprostřed vaší rodiny. Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách
najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co
vás posunulo dál, obohatilo atp.
Mohly by to být životní momenty, které
se týkají víry ve vaší rodině, může se jednat o zápasy o víru, odpuštění v rodině,
obrácení člena rodiny, nebo když někdo z
vás řekl Bohu své „ano“, v měřítku větším
(např. životní / duchovní povolání) či
„menším“.
Můžete si také vzpomenout na některé
z vašich předků a na to, čím vaši rodinu
obohatili. Zaměřit se ale můžete také na
zdánlivé „maličkosti“ všedních dnů, například na společně strávené chvíle v rodině.
Toto „poselství“ vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3 a to formou obrázků, fotografií, psaného textu,
básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší

rodiny.
Nejedná se o soutěž. Jde o to, abychom si uvědomili, co dobré Bůh v naší
rodině vykonal a stále koná a byli mu za to
vděčni. Tato aktivita má taktéž podpořit
soudržnost rodiny, a proto je důležité, aby
se na zpracování podílela celá rodina.
Vytvořené projekty můžete odevzdat na
Centru pro rodinný život v Olomouci
(Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc) nebo
v jednotlivých děkanátních centrech pro
rodiny, a to buď poštou, nebo osobně. Termín odevzdání je 31. května 2014. Každá
rodina, která vypracovaný projekt pošle,
obdrží malou odměnu.
Odevzdané projekty budou prezentovány
na
interneto vých
stránkách
www.dcpr.cz/poklady a tak budou sloužit k
vzájemnému obohacení. Projekty budou
také vystaveny na Sv. Hostýně při příležitosti arcidiecézní pouti rodin v sobotu 30.
srpna 2014. Zde budete mít možnost svůj
projekt představit ostatním přítomným rodinám, abychom se tak navzájem povzbudili.
Poté se budou v jednotlivých děkanátech
olomoucké arcidiecéze konat putovní výstavy odevzdaných projektů. 

12. celostátní misijní pouť a 9. misijní den dětí

P

apežská misijní díla a farnost ZlínMalenovice z arcidiecéze olomoucké
vás zvou na Misijní pouť a Misijní den dětí
s mottem: „Nebojte se! Zvěstuji Vám velikou radost, radost pro všechen lid“ (Lk
2,10).
Termín: sobota 31. 5. 2014, místo: ZlínMalenovice.
Připraven je bohatý program pro děti i
dospělé, kde nebude chybět mše svatá za
účasti hostů, tradiční misijní jarmark®,
misijní výstava, hraní, tvoření a soutěžení,
losování cen a vyhlášení tomboly. Do slo-

sování o zajímavé ceny budou zařazeny
děti i dospělí: a) v převlečení za lidi jiných
národností a kultur, b) v převlečení za cizokrajné zvíře, c) v lidovém kroji, d) rodiny,
které přijdou v co největším počtu členů a
připraví si „rodokmen“ zúčastněných na
papír formátu A4. Po celý den: možnost
modlitby a adorace v kostele. K dispozici
bude malé občerstvení – párky, čaj a limo.
Zveme především mladé rodiny, děti,
scholy, ministranty, Misijní klubka a členy i
nečleny PMD – prostě Vás všechny! Těšíme se na Vás! 
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Ze vzpomínek otrokovických jáhnů a kaplanů
Pokračujeme ve vzpomínkách kněží, kteří před lety začínali svou kněžskou dráhu u nás.
Dnes vzpomíná P. Jiří Putala, který v naší farnosti sloužil v letech 2000-2001.

J

sem rád, že mohu po letech pozdravit
všechny z farního společenství kolem
kostelů sv. Vojtěcha v Otrokovicích a sv.
Anny v Kvítkovicích a také si trochu zavzpomínat.
Do Otrokovic jsem přišel v červenci
2000 jako čerstvě vysvěcený jáhen. Byla
to tenkrát změna, po několika kaplanech
jsem začal šňůru jáhnů. Mým „šéfem“ byl
P. Jan Jašek. Dojížděli jsme ještě do farnosti Pohořelice. Učil jsem se „učit náboženství“ a také „kázat“ a bylo to pro mne
vše úplně nové.
Míval jsem též bohoslužbu slova
v Kvítkovicích (myslím v úterý) a střídavě
v Oldřichovicích a v Komárově v sobotu
večer. Rád vzpomínám na spolupráci s P.
Janem, s ministranty, na práci oddílů TOM,
na fungující scholu a sbor (to mi někdy
v mých farnostech docela chybí) i na nejrůznější setkání včetně mé děkovné mše
svaté…
Po roční jáhenské praxi jsem přijal
29. června 2001 kněžské svěcení a také
jmenování kaplanem ve Slavičíně. Zde
jsem rok působil pod panem farářem Bohumírem Zapletalem, na kterého s odstupem
let moc rád vzpomínám. Až po čase jsem si
uvědomil, že to byl velmi moudrý a laskavý
člověk. Jednou z jeho zásad bylo: Raději
zhřešit přílišným milosrdenstvím, než přílišnou přísností. Měl také dar slova, když
kázal, lidé poslouchali se zatajeným dechem.
Slavičín je velká farnost se značným potenciálem věřících. Dojížděl jsem
také do kaplí v Lipové, v Divnicích a v Bohuslavicích. Rád vzpomínám na práci ko-

lem farního časopisu, na výlety
s ministranty a jiné…
Po roční praxi při farním kostele sv.
Vojtěcha (!) jsem nastoupil v červenci 2002
jako administrátor do farnosti Postřelmov u
Zábřehu na Moravě. Měl jsem také na
starosti farnosti Lesnice a Dlouhomilov. Do
těchto tří farností ve skutečnosti patřilo 9
obcí a 1 osada a v každé byl nějaký kostelík nebo kaple, kde se aspoň jednou za
měsíc sloužila mše sv.
Vzpomínám, jak se můj předchůdce
bavil, když jsem byl v Postřelmově poprvé
a objížděli jsme spolu všechny ty kostely a
kaple. Za chvíli jsem v tom měl pořádný
guláš. Postřelmov byla živá farnost a na
čtyři roky zde strávené rád vzpomínám.
Podařilo se několik pěkných poutních zájezdů, byli zde ochotní spolupracovníci a
díky tomu se dařila práce s dětmi a také se
začala opravovat fara.
Od července 2006 jsem farářem Chropyni u Kroměříže. Zároveň spravuji farnost
Břest a Kyselovice (tam jezdím až od roku
2009). Do loňského roku jsem také dojížděl do Žalkovic a nyní mám tedy tři farnosti. Je pořád se co učit a také platí, že na
každé situaci se něco můžeme naučit.
Zde na Hané nemáme „narvané“ kostely, ale občas jsme i tady svědky drobných
zázraků a Boží milosti. A o to myslím jde,
aby každý z nás, ať už kněz, nebo jakýkoliv věřící, byl dobrým Božím nástrojem a té
nabízené Boží milosti moc nebránil.
Všem přeji požehnaný čas a ze srdce
žehnám. 
P. Jiří Putala

Pozvání pro biřmované farníky
V sobotu 7. června je v kostele sv. Vojtěcha v plánu vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého. Zahájení je ve 20 hod. Při té příležitosti proběhne obnova biřmovacích závazků.
Zejména pro loňské biřmovance je to příležitost připomenout si své biřmování a oživit
v sobě účinek této svátosti. 
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Co je vlastně „fundraising“?

V

ážení čtenáři, protože se občas objeví
dotaz, co je vlastně ten
„fundraising“ (čti fandrejzing), pokusím se
vám tento pojem blíže osvětlit.
Přímý překlad tohoto slova vlastně ani
není, proto se používá jeho původní anglické označení. Jednoduše řečeno je fundraising systematické získávání finančních
prostředků. Takže hlavní úlohou fundraisera je především oslovování potencionálních dárců, vymýšlet, jakým způsobem by
mohl pro svou organizaci získat finanční
prostředky, ale i materiální pomoc.
Fundraiser má také za úkol zviditelňovat a
dostávat do povědomí široké veřejnosti
činnost dané organizace. Pozici fundraisera většinou zřizují nestátní neziskové organizace, jelikož státní příspěvky nepokryjí

všechny výlohy organizace.
Je spousta forem fundraisingu, od telefonování a posílání emailu po domluvení
osobního setkání s případnými dárci, také
sem spadá pořádání různých benefičních
akcí, sbírek, účast se v grantových programech apod. Tahle práce chce kreativní
myšlení a nenechat se odradit. Na pozici
fundraisera jsem do Charity sv. Anežky
nastoupila v březnu 2014 a na starosti
mám také fungování charitního podnikání
Úklid bez starostí (www.uklidbezstarosti.cz).
Zdraví vás
Veronika Karbowiaková
P.S. O tom, jak vypadá takový fundraising
v praxi, se můžete přesvědčit
v následujícím článku. 

Tisíce dětí sbíraly hliník pro Charitu

C

harita sv. Anežky Otrokovice uzavřela
více než půlroční sbírku hliníku ve
prospěch její činnosti. Do sbírky se zapojilo více než 2 500 dětí z 9 základních a
středních škol v Otrokovicích a Napajedlích, otrokovičtí farníci, skauti či kluby seniorů. Výtěžek podpoří seniory Charitního
domova. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 22. dubna 2014 v 16 hodin v parku před
otrokovickou poliklinikou v rámci Dne Země.
Charita sv. Anežky sbírku hliníku organizovala již podruhé. Akce trvala od října
minulého roku až do dubna. Po celou dobu
trvání akce mohli občané nosit hliník přímo
do Charitního domova nebo do nejbližší
zapojené školy v Otrokovicích, Napajedlích, Tlumačově, Kvasicích, Pohořelicích a
Halenkovicích. Připojili se i otrokovičtí
skauti, farníci a kluby důchodců. Pytlů
s hliníkem byly desítky, celkově se pak
vybralo 870 kilogramů!
Žáci a učitelé škol pojali sbírku různě.
Situaci na škole T. G. M. popisuje Kateřina
Skochová, třídní učitelka 4. A takto: „Naše
škola se již druhým rokem zapojila do projektu Hliník pro Charitu, který vyhlásila

Charita sv. Anežky Otrokovice. Žáci za
vydatné podpory svých rodičů sbírali během druhého pololetí vše, co je z hliníku.
Nejen že se naučili rozeznávat předměty z
hliníku, třídy mezi sebou soupeřily, kdo už
má více materiálu, ale těšili se také, jak
s nasbíranými předměty pak naloží. Každá
třída tvořila z materiálu, který nasbírala,
svou postavu, která se jmenovala ATIRACH. Kreativita dětí, jejich nápady, fantazie, nutnost spolupráce, trpělivost i síla, to
byly předpoklady, které vedly k sestavení
úspěšného díla. A že se postavy vydařily,
o tom svědčí zaplněná chodba školy, kde
stálo 19 podivných hliníkových příšerek se
stejným jménem Atirach, a všude kolem
byli zvědavci, kteří odborně hodnotili
úspěšnost svých konkurentů.“
Novinkou pro letošní kolo je zdvojnásobení vybrané částky firmou Metalšrot Tlumačov, a. s. Celková částka tak činí rovných 20 000 Kč a touto částkou nám občané pomohli podpořit zakoupení nové
myčky nádobí pro seniory Charitního domova.
Charita prostě není jen o finančních
darech, ale pomoci mohou všichni, kteří 
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mají srdce na správném místě, to je ta
pravá charita. „Výhodou této „sbírky“ je
spojení sociálního a ekologického aspektu.
Efekt je pak dvojí - učíme se třídit odpad, a
tím vlastně přispíváme potřebným. Děkujeme všem za jejich obětavost,“ dodává Vlček, zástupce ředitele Charity. 

Posezení u cimbálu
Charita sv. Anežky Otrokovice vás srdečně
zve na Posezení u cimbálu, které se koná v
úterý 27. května 2014 v 15 hodin v zahradě
Charitního domova. K poslechu vám bude
hrát cimbálová muzika Strunka.

V naší farnosti opět zažijeme Noc kostelů

V

pátek 23. května opět zažijeme Noc
kostelů. Proběhne ve všech třech našich kostelech, navíc bude letos poprvé
otevřena i kaple v Charitním domově.
Noc kostelů bude tematicky zaměřena
k Roku rodiny, tento ráz se promítne i do
jejího programu. Ze zajímavostí si můžete
vyzkoušet např. geocaching nebo kvíz
Rodiny v Bibli. Samozřejmostí bude výstup
na věž a do zvonice.

Podrobně se s programem můžete
seznámit na letácích a v poutnických pasech, které si můžete vzít v kostele.
Prosím, pomozte s propagací této
akce. Vezměte si v kostele leták s programem a vyvěste ho na nástěnce ve vašem
domě či na pracovišti. Informujte vaše přátele a známé, pozvěte je na Noc kostelů.
Děkuji všem, kdo takto pomohou. 
Pavel Ludvík

Ze života Tomíků březnu a dubnu
Předposlední březnový víkend, 21. –
23. 3., se u kluků nesl ve znamení zlata.
Společně totiž vyrazili na víkendovou akci
až do Zlatých Hor. Za dlouhou cestu autobusem na místo činu jim v sobotu bylo
odměnou opravdové rýžování zlata. Zážitky si však kluci neodnesli jen z výletu, ale i
z neobvyklých jídel, kterými jejich hladová
bříška krmili vedoucí. Uznejte, palačinku
na snídani jen tak na oddílové akci asi
nedostanete.
 O víkendu 4. – 6. 4. se na víkendovou
akci vydaly holky ze skupinky Sluníček.
Jejich expedici do Orlických hor sice trochu kazilo nepříznivé počasí, ale nenechaly si tím pokazit náladu. Sobotní výlet na
rozhlednu díky mlze dostal trochu jiný rozměr, než na jaký jsme všichni zvyklí. Ale
úsměv z jejich tváří ani tak nezmizel. Akce
se i vydařila. Snad i díky historicky největšímu počtu holek, které na akci jely.
 O týden později, 11. – 13. 4., se na svou
první víkendovou akci vydaly i holky Žabičky. Jejich cílem se stala krásná Olomouc a
její okolí. V sobotu se vydaly do Mladečských jeskyní, jejichž prohlídka u nich
vzbudila ojedinělý zájem. Z akce se všechny vrátily spokojené a navíc i bohatší o
spoustu bodů z celoroční hry. I vedoucí

byly z akce velmi mile překvapeny, protože
i ty nejmenší všechno hravě zvládly. Velkým překvapením pro vedoucí byla rovněž
scénka, kterou si Žabky samy nacvičily.
 Poslední dubnová sobota se pro oba
turistické oddíly stala na poli turistických
závodů velmi úspěšnou. Skupina šikovných kluků i holek se totiž zúčastnila turistických závodů v Napajedlích. Všichni se
sice vrátili lehce unavení a špinaví, ale na
krku se některým houpaly medaile. Holkám se podařilo vybojovat dvě zlata a jedno stříbro. Kluci si odvezli dokonce osm
medailí – dvě zlaté, tři stříbrné a tři bronzové!
Velká gratulace patří všem startujícím. Budeme vám držet palce v dalších závodech!
 V sobotu 26. 4. se vedoucí a starší členové obou turistických oddílů společně
pobavili na XIV. Svatovojtěšské veselici,
která se tento rok nesla ve znamení farního zájezdu na Havaj. Vedle skvělé hudby,
tance a milé společnosti nechyběly ani
havajské věnce či míchané nápoje. O
zábavu se např. postaral Dan Nekonečný
a jeho harém nebo pravé havajské tanečnice Hulahula. Po přistání na ostrově byla
možnost se nechat fotografem zvěčnit na
písečné pláži při západu slunce. Myslím,
že se již všichni těší na příští rok!



13

Víkendovka kluků - Zlaté Hory 2014

V

pátek 21. 3. jsme se my všichni zlatokopové s radostí sešli na nádraží. Do
Zlatých Hor to sice bylo daleko, ale dobré
partě, jako jsme byli my, to uteklo rychle.
Když jsme vystoupili, hodně nás překvapilo,
že vidíme hory, ale zlato nikde. Neodradilo
nás to a vydali jsme se horám vstříc, abychom našli alespoň naši chatu. Jelikož jsme
hledači začátečníci, byla už tma, když jsme
k ubytování dorazili.
K chatě nám donesl nečekanou zprávu
pes od ztracené výpravy. Z ní jsme se dozvěděli, že musíme předchozí pohřešovanou výpravu zlatokopů najít. Naštěstí napsali, kde přibližně jsou, a my se tak dozvěděli, kam povede sobotní výlet. Pak jsme se
najedli, zahráli nějaké hry, Žán nám přečetl
příběh a šli jsme spát.
V sobotu ráno nás vzbudil Dendův mobil, protože nám volal náš vedoucí Ládínek
z Turecka. Bylo více lidí, kteří už nechtěli
spát, a tak jsme šli posnídat. Na výlet jsme
vyrazili co nejdřív, abychom stihli ztracenou
výpravu najít. Asi za hodinu jsme dorazili
k přírodní zajímavosti, a to k umělému potoku tekoucímu do kopce (byl to jen optický
klam, ale opravdu obdivuhodná podívaná).
Proti proudu tohoto potoka jsme došli až do
Údolí ztracených štol, kde se měla nacházet ztracená výprava. Byly zde mlýny, štola
a hlavně řeka, v níž se dalo rýžovat zlato.
Potkali jsme tam pána, který se o toto zákoutí stará, opravuje mlýny a v létě zde
provádí a ukazuje, jak se z hor těžilo zlato.

Dal nám misky na rýžování a ukázal, jak se
to dělá. Mohli jsme si to sami vyzkoušet a
rozhodně se to všem líbilo. Vyrýžovali jsme
nějaké zlato (jen kočičí zlato - pyrit), pojedli
jsme a šli zpět na chatu. Protože jsme se už
nikde nezastavovali, vrátili jsme se brzy.
Odpočinuli jsme, zahráli nějaké hry a
než jsme se nadáli, byl čas k večeři. Na to
jsme se moc těšili, protože pro nás měli
Denda s Vojtou připravenou opravdovou
lahůdku. Představte si, že nám udělali
TORTILY! Všichni jsme se pořádně najedli,
no, a abychom nebyli tlustí, tak jsme to šli
ven vyběhat při dalších, tentokrát už nočních hrách. Zahráli jsme např. schovku nebo světlušky. Potom jsme ještě na chatě
zahráli městečko Palermo, poslechli Žánův
příběh a šli spinkat.
V neděli ráno jsme si museli pospíšit se
snídaní, abychom stihli mši. Nakonec jsme
kupodivu přišli včas, neboť mše začala o
pět minut později. Po návratu na chatu se
vyhodnotila víkendová soutěž jednotlivců.
První tři, což byli Jožka A., Sympaťák
s Honzou Č. a Marťa J., dostali sladkou odměnu a peníze na celoroční hru. Poslední
dostal „za odměnu“ napsat kroniku (proto ji
píšu).
Naši dva kuchaři se opět vyznamenali,
na oběd byla čína. Po obědě jsme se plni
dobrého jídla skutáleli z kopečka až
k autobusovému nádraží, odkud jsme se ještě se dvěma přestupy dostali rychle domů. 
Tom Janeček

Ministranti,
díky za Velikonoce!
Velké poděkování patří
našim ministrantům za
jejich bezchybnou službu
u oltáře během letošních
velikonočních obřadů.
Díky za vaše velikonoční
nadšení pro tuto službu a
ať vám vydrží i dál.
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Pouť společenství Obnovy v Duchu sv. na Velehrad

K

rásného slunečného dne 1. máje na
svátek sv. Josefa dělníka se sešlo 16
členů včetně otce Josefa a vedoucího Libora na vlakovém nádraží a odjelo do Starého Města, odkud společenství vyrazilo
pěšky na Velehrad. U jednotlivých zastavení růžencových tajemství se jednotliví
členové společenství modlili za požehnání
pro rodiny, farní rodinu, společenství, za
církev, národ, za mír ve světě, jiné potřeby
a také jeden za druhého. Tam jsem pocítila sílu modlitby a sounáležitost ve společenství. Také jsme děkovali a zpívali duchovní písně – jak nám ukládá Písmo svaté. (Ef. 5,19 – Plni ducha zpívejte společně
žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně).
V nádherném, krásně opraveném,
sluncem prozářeném chrámě v kapli Matky
jednoty jsme měli soukromou mši svatou.
Otec Josef ve své promluvě zmínil význam
společenství pro službu v církvi, ve farnosti, a tak mše byla obětována na ten úmysl,
abychom poznali, jaký plán má Pán
s naším společenstvím do budoucna. Tady
mám na paměti slova sv. Pavla, která adresuje Galatským (4,15) a varuje: „Kam se
podělo vaše nadšení?“ Snad jednou nebudou platit pro nás.
V mysli mi vyvstal verš z listu apoštola
Pavla Koloským ze 4. kapitoly, 2. verš:

„V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte bohu“. Nebo z 2. kapitoly téhož listu:
„Žijte v Kristu Ježíši, pevně se držte víry,
znovu a znovu vzdávejte díky“. Při této
cestě jsem si také vzpomněla na verš z 2.
listu Korintským: „Žijte v radosti, napravujte
své nedostatky, povzbuzujte se, buďte
jednomyslní a pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi“.
A Bůh s námi byl i na této cestě - na
mši svaté nás povzbudil náš otec Josef,
povzbudil nás také několika slovy otec
Vojtěch Šíma, který nás přišel pozdravit na
Stojanově, kde jsme obědvali. Doporučil
nám návštěvu zrekonstruovaného Lapidária, které jsme si prohlédli a které za
prohlédnutí opravdu stojí, poté jsme se
zašli pomodlit k sošce Jezulátka a vraceli
se spokojeně domů, radostní a šťastní.
Srdečně děkuji jménem celého společenství o. Josefovi za organizování poutě
a její přípravu, za to, že pro společenství
obětoval svůj drahocenný čas a všem
ostatním za to, že pozvání přijali v tak hojném počtu, za všechny modlitby, pomoc,
duchovní oporu a vzájemné povzbuzení.
Díky za všechna společenství v naší
farnosti. S láskou k Ježíši a P. Marii
Miloslava Zlatušková

Nabídka klášterní budovy Regina ve Zlíně

N

abízíme k pronájmu nebytové prostory, vhodné např. jako kanceláře:
- místnost v přízemí o velikosti 23 m2, s
přípojkou vody,
- místnost v 1. poschodí o velikosti 23 m2,
s přípojkou vody.
Od května je na ubytovně pro ženy a
dívky ve 3. poschodí volný samostatný
pokoj a také jedno místo v bytě vedle kaple se samostatným pokojem, kuchyní, jídelnou a sociálním zařízením.

K jednorázovým akcím, např. pro soukromé oslavy, společenství, kulturní akce
apod., je možné v 1. patře pronajmout sál
o velikosti 86 m2 s kuchyní, ve 2. patře
zasedací místnost o velikosti 23 m 2 a také
ve 2. patře společenskou místnost
s kuchyňskou linkou o velikosti 53 m2.
Podrobné informace obdržíte na telefonu 575 570 569 a 739 777 509 nebo
v kanceláři správy budovy v pondělí a ve
středu 9-12/15-18 hod., v pátek 9-12 hod. 

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: 8.6.2014. Vydání dalšího čísla: 22.6.2014.
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Osmisměrka pro děti
V evangeliu hovoří Ježíš se svými
učedníky a říká, že cestu, kam on
sám jde, znají. Tomáš se ale ptá:
„Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ I vy na svých výletech, víkendovkách a táborech putujete, hledáte cestu. Najít správnou
cestu je umění, je potřeba k tomu mít
zkušenosti, mapu, buzolu, dobré
kamarády, musíte také vědět, kam
chcete dojít. Víš, co Ježíš Tomášovi
odpověděl?
CESTA, ČTENÍ, ESTER,
HEREČKA, CHYTRÝ, INSTRUKCE,
JEZDIT, KLÁŠTER, KYTARISTA,
LEKTOR, LILIE, MĚNIT, MÍRNOST,
MOKRÝ, NÁDRŽ, NAJÍT,
NEKVAŠENÝ, OBLEK, OPTIK,
OTROK, PATÉNA, PEKAŘ,
PENÍZE, PLÍCE, SUKNĚ,
TCHÝNĚ, VELKÝ, VĚTRNO,
VOUSY, VRATA, VÝCHOD,
ZADEK, ZÁPAD, ZNAMENÍ

Najdeš správnou cestu?
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