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talo se vám někdy, že jste měli při rozhovoru
s druhým člověkem pochybnost o tom, zda s ním můžete souhlasit, jenže on se oháněl úryvkem z Bible s tím,
že proti Božímu slovu se přece nemůže nic namítat?
Já jako kněz se s tím setkávám častěji a někdy se i
někdo z věřících ozve, že se mu tohle přihodilo a nevěděl,
co na to říct. Ten, kdo se hovorům o víře a křesťanském
životě vyhýbá, takové věci řešit nemusí. Pokud se tomu
ale nechceme vyhýbat, pak je třeba počítat s tím, že nemusí být snadné v takovém rozhovoru obstát. Určitě to
může potvrdit každý, kdo se někdy pustil do rozhovoru
třeba se Svědky Jehovovými.
Pokud chceme umět své přesvědčení obhájit, nejde to
jinak, než znalostí Písma svatého a nauky církve. Dnes
jsou pro samostudium snadno dostupné jak Bible, tak
různá vydání katechismu. Jaké jsou ale možnosti, které
v tomto směru poskytuje naše farnost dospělým věřícím?
Co se týká Písma svatého, máme už dlouholetá Setkání nad Biblí každé třetí pondělí v měsíci. Také senioři, kteří
mají setkání první pondělí v měsíci, mají pravidelně na
programu probírání témat podle předem připravených
osnov. Ve farnosti se setkávají dvě manželská společenství, kde se z pohledu víry hovoří hlavně o otázkách rodinného a manželského života. Jednou za dva týdny v úterý
je příležitost na chlapském společenství zabývat se zejména tématy mužské spirituality a prožívání víry.
Před dvěma lety přišla nabídka semináře obnovy
v Duchu svatém, kde podstatnou součástí je rovněž prohloubení znalostí z nauky víry i Písma svatého. Pokud se
najdou další zájemci, bylo by možné letos uspořádat další
seminář. Před pár lety probíhalo biblické promítání a
v případě zájmu by bylo možné v podobném duchu využít
nějaké programy z TV Noe.
Pokud máte námět, jakou formu vzdělávání ve víře
byste ve farnosti přivítali, můžete ho předat k projednání
na pastorační radě. 
O. Josef Zelinka
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Jaký byl letní tábor turistických oddílů
Mši svatou v táboře vnímá každý jinak než v kostele

B

ez hromady obětavých vedoucích,
kterým patří naše velké poděkování,
by se letní tábor neuskutečnil. K nejstarším
a nejzkušenějším letos patřil Jan Žalčík,
kterého většinou známe pod přezdívkou
Žán. Jaký byl podle něho letošní tábor?

ce pod Lopeníkem, pravidelně za námi
jezdí i otec Josef, který si vždy pro nás
připraví zajímavý program, zpravidla nějak
tematicky laděný k tématu tábora a vždy
nám i slouží mši svatou přímo v táboře.
Patří mu za to velké díky. Občas taky pozveme i jiné známé kněze.

Pamatuješ si na svůj první tábor?
Bylo to v roce 1990, jeli jsme tehdy do
východních Čech k vesnici jménem Jívka.
Byl to náš první stanový tábor, tehdy na
propůjčeném tábořišti v krásné přírodě
přímo u rybníka. Měli jsme k dispozici i
kánoe, takže probíhaly mnohé souboje ve
vodě. Na nedělní mši svatou jsme šli do
nedalekých Malých Svatoňovic. Tehdy tam
zrovna měli pouť a mši sloužil arcibiskup
Otčenášek. Rok nato jsme už začali jezdit
na naše první tábořiště ve Starých Hutích.

Říkals, že ráno každá skupina probírá
nějaké téma. Dej nám prosím nějaký
příklad, o čem skupiny třeba hovoří?
Letos se naše témátka vztahovala k jedné
naší táborové činnosti - lovení bobříků
neboli zkoušek třinácti různých vlastností.
Ke každému bobříku byla určena nějaká
zajímavá postava, která jej měla dětem
trochu více přiblížit. V několika případech
se jednalo i o postavy biblické. Tak například k bobříku mlčení jsme využili postavu
sv. Jana Nepomuckého, u bobříka míření
to byl David, u bobříka ušlechtilosti jsme si
zase povídali o sv. Maxmiliánu Kolbem.

Na letošním táboře jsi patřil
k nejstarším a nejzkušenějším. Můžeš
tedy srovnávat. V čem se tábory tvého
dětství lišily od těch současných?
Naše tábory tehdy a teď se moc neliší,
snažíme se i dnešní děti vést ve stejném
duchu a to je myslím jenom dobře. Stejně
jako tehdy ani teď nemáme na táboře žádnou elektřinu, vaří se na cihlových kamnech dřevem, které si sami táborníci při
svých službách nanosí z lesa a nařežou.
Náplní tábora také stejně jako dřív bývá
nějaká celotáborová hra.

Napomáhá pobyt v přírodě a život
v kolektivu tomu, aby se táborníci na
duchovní program více soustředili, nebo se sport, zábava, soutěže, výlety
dávají s duchovním programem dohromady jen těžko?
Těžká otázka. Obecně platí, že čtrnáctidenní pobyt na táboře mnohdy dá dětem
mnohem víc než za celý rok na schůzkách,
i vztahy mezi dětmi se formují mnohem
více než během roku. A dá se říct, že i
díky tomu platí, že i ten duchovní program
děti asi vnímají trochu jinak než doma.
Krásná je vždy i samotná mše svatá přímo
v táboře, kterou asi taky každý vnímá jinak
než doma v kostele, stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe a člověk si hned nějak víc uvědomí i cítí Boží přítomnost kolem nás. 
Ptal se Pavel Ludvík

Vaše tábory mají kromě klasické sportovní a turistické náplně i program duchovní. Můžeš nám ho přiblížit?
Každé ráno se scházíme ke společné
modlitbě, po které se rozdělíme do několika menších skupin, ve kterých probíráme
různá předem daná témátka. Nedílnou
součástí je vždy účast na nedělní mši svaté, na kterou chodíme do nedaleké Bystři-
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Největší dojem z tábora na mně zanechaly děti

H

Co z letošního tábora na tobě zanechalo největší dojem?
Největší dojem na mně zanechaly jednoznačně děti. Nejenom na letošním táboře
vytvořily perfektní partu, která stále držela
spolu. Strašně se mi u nich líbí, že mezi sebou nedělají rozdíly a dokáží se společně bavit i napříč věkem.

lavní vedoucí holek na letošním táboře byla Míša Lišková. O tom, jaký byl
podle ní letošní tábor, se s námi podělí
v následujícím minirozhovoru.
Co bylo hlavním tématem letošního
tábora?
Tématem letošního tábora byla Detektivní
akademie. Z účastníků se stali detektivové
– učni, jejichž úkolem bylo se během 14
dní vzdělávat a školit v různých detektivních činnostech pod dohledem nejvýznamnějších světových detektivů. Zároveň ale
byli pověřeni potomkem ruského cukráře
Sacharina nalezením receptu na jeho světově známý dort Jahodový tolstolobik.

Zažila jsi před lety tábory čistě holčičí a
pak tábor kluků i holek dohromady. Je
rozdíl v přípravě a programu těchto táborů, jaký?
Rozdíl tady určitě je. Co se týká příprav
programu, naučili jsme se respektovat
druhé pohlaví a snažíme se program ladit
tak, aby si na „své“ přišli kluci i holky. Například během čistě holčičích táborů jsme
se často věnovaly rukodělným činnostem
(např. výroba přání, ozdob, malování nebo
třeba i výroba ručního papíru). Naproti
tomu nyní se snažíme zařadit do programu
více her nebo sportovních aktivit
(přehazka, ringo, vybíjená, softball atd.).

Která z táborových akcí se nejvíc povedla a která se malým táborníkům nejvíce líbila?
Dle mého názoru nejvydařenější akcí –
hrou letošního tábora byla Detektivní šichta. Jednalo se o 14 hodinovou hru, během
které v každou celou hodinu musely skupinky plnit nejrůznější úkoly (např. absolvovat 20 minutovou rozcvičku, odmítnout
čerstvou koblihu, uhodnout šest záludných
hádanek atd.). Kouzlo hry spočívalo
zejména v přenocování mimo tábor. A
která akce se malým táborníkům nejvíce
líbila? Osobně si myslím, že aktivita
s názvem detektivní činnosti. Cílem totiž
bylo seznámit budoucí detektivy s různými
druhy detektivní práce (např. zjišťování
své krevní skupiny).

Když se podíváš na vybavení dětí na
tábor, co bys poradila rodičům, aby do
příštího roku vylepšili?
Jednoznačně největší slabinou ve vybavení dětí na jakoukoli oddílovou akci jsou
boty a batoh. Dítě by mělo mít alespoň
jedny pevné a pokud možno nepromokavé
boty. Protože mít nohy v suchu a pohodlí
je na výletě největší výhra. Rovněž doporučuji koupit pořádný batoh. Je to investice,
která se rodičům téměř okamžitě vrátí. 
Ptal se Pavel Ludvík
3

Jak děti na táboře lovily bobříky

N

a letošním táboře měly děti možnost
ulovit některého z třinácti bobříků – klasické skautské zkoušky dovedností a vůle:
Bobřík mrštnosti, bobřík
míření, bobřík záchrany,
bobřík plavec, bobřík
dobrých činů, bobřík
odvahy, bobřík květin,
bobřík mlčení, bobřík
osamělosti, bobřík zručnosti, bobřík síly, bobřík
hladu a bobřík ušlechtilosti.
Zkoušky jsou různě složité, nade
všechny však je bobřík ušlechtilosti. Jeho
původní kritéria vypadala takto:
Nepromluvíš jediné neslušné slovo.
Nebudeš nikdy hrubý. Neuděláš nic nečestného. Nebudeš lhát. Budeš konat dobro a každému pomáhat. Neublížíš slabším,
ale budeš je naopak chránit, nesnížíš se k
žádným podvůdkům a šizení. Teprve po

třiceti dnech ušlechtilého života, ve kterých
ses ani jednou neprohřešil proti těmto zákonům, tohoto bobříka získáváš. Posuzuj
v době lovu každý večer své celodenní
chování, zda jsi lov nějakým činem nebo
slovem neporušil. A i když jsi bobříka
ušlechtilosti zdárně ulovil, nesmíš porušit
jeho zásady, protože bobřík by tím byl
pokažen a zneuctěn. Ulovíš ho opět jen
třicetidenním vzorným životem.
Protože však tato zkouška je časově
delší než celý letní tábor, měli naši táborníci nastavena pravidla ušlechtilého chování
takto: tohoto bobříka může získat pouze
ten, kdo za celý tábor neporuší více než 3x
táborová pravidla.
Jistě mi dáte za pravdu, že i bobřík
hladu, kdy člověk nesmí po celý den jíst, je
v porovnání s bobříkem ušlechtilosti docela snadný. 
Pavel Ludvík

Ze zápisů ve farní kronice

P

ater František Palla byl v pořadí třetím
farářem v Otrokovicích. Narodil se 14.
května 1849 v Horním Újezdě u Bystřice
pod Hostýnem. Ve farnosti působil v letech
1883 až 1915, poté odešel do Kvítkovic, kde
už jako penzista sloužil mše svaté neúnavně až do své smrti, která jej zastihla 18. 2.
1938 u oltáře. Podle patera Bedřicha Janíčka (nástupce) to byl kněz podle Božího srdce. P. František Palla zapisoval do farní
kroniky různé události, ale také příběhy,
které slouží k poučení i dnes. Posuďte sami:
Vyložím příběh tak, jak se za mé paměti stal. Dvě hospodyně sousedky se
povadily a sobě poznadávaly škaredě.
Jedna z nich v zlosti, s nezkrocenou žádostí se pomstiť, zašla sobě k pověstnému
hadači, jemuž vypravujíc svou ostudu,
žádala o poradu, jak by sobě na protivnici
dobře postihnouť mohla. Vyslechnův hadač ženu odešel a přijda, donesl láhev
zatknutou, řka k ženě: „Tuto láhev vezmete, a zakopáte ji vaší sousedce do plotu,
chcete-li však, aby byla potrestána až do

smrti, rozbijte láhev a rozbitou zakopte.“
Žena zaplatila za poradu a s láhví odešla
k plotu své protivnice, vykopala pod ním
důlek, láhev do něho položila, a
v bezrozumém hněvu: „nechť babu čert
vezme, ať si nepomůže do smrti“ za toho
klení rozbila láhev, důlek zaházela a odešla. Co se nepřihodilo? Sousedka protiv
níž se tyto čáry díly, brzy na to onemocněla: noha se jí rozbolavěla, čím dál tím víc,
pomoci žádné nebylo, nemocná jen o berlách chodila, za šest let plných bolestí a
trápení noha odpadla a ubohá žena zemřela. Hraje v případu tom skutek neb
náhoda? Mstivá sousedka považovala
nemoc své protivnice za skutečné
„podělání“, a když ji vídala, jak se sužuje,
lítosť obměkčila zatvrdlé její srdce, že
zašla znovu k onomu hadači, prosíc, aby
pomohl. Odbytá však byla slovy: „když jste
láhev rozbila, pomoci není.“ Žel lítostivé
ženy se více ještě rozmohl, a neustoupil
od ní do smrti. 
Připravil Petr Věrný
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Odpustky a vynalézavost lásky

J

ak využíváme možnosti a prostředky
znávám, že mně sedne víc, než to ostatní.
duchovního života, si můžeme přirovnat
Například odpustky byly někdy v tomto
k zemědělci, který se stará o půdu. I my
směru prezentovány zavádějícím způsototiž máme zúrodňovat půdu svého srdce,
bem. Ve skutečnosti jde o to, že ne každý
aby náš život mohl přinášet úrodu lásky a
může být v rozvíjení lásky k Bohu dostadobra. Možná se někdy chováme jako zetečně vynalézavý. Tomu, jak vyjadřovat a
mědělec, který má
prokazovat lásku, se
na statku zaparkoZ promluvy 16. neděle v mezidobí potřebujeme učit, ať
vanou moderní techse jedná o lásku
niku, ale na poli si chce vystačit s jednou
k Bohu nebo k bližním, a tak není na škodu
kravičkou a obyčejným pluhem. Tak nějak
mít po ruce i nějakou radu nebo návod. Také
je na tom například věřící, který si chce
smyslem odpustků je učit se lásce k Bohu a
v ys t a č i t
v
křesťanském
životě
tím také odčinit následky svých vin.
s „otčenášem“ a nepotřebuje znát bibli, nemá
Celá ta škála odpustků, které jsou
důvod, proč by chodil do kostela a zabýval
k dispozici, vystihuje rozmanitost toho, jak
se přijetím svátostí. Celá škála Bohem
lze lásku k Bohu projevit, takže odpustky
nabízených milostí tak zůstává nevyužita.
jsou určitým návodem, jak na to. Pokud
Ovšem prostředky, které mají dát
někdo rozvíjí víru a lásku k Bohu naplno
prostor Bohu, aby působil v našem životě,
svým vlastním osobním způsobem, dá se
nemůžeme používat nějak automaticky a
říct, že odpustky nepotřebuje, protože odbezduše. K tomu, aby se účinky Božích
činění svých vin dosahuje i tak. Můžeme
milostí mohly projevit, je hlavní vynalézav nich ale každopádně nacházet inspiraci,
vost lásky. Každý, kdo se zamiluje a chce
a když je využijeme s tím ryzím úmyslem,
svoji lásku rozvíjet, učí se, jak lásku vyjádmáme v nich také zaručenu určitou spolehliřit co nejvíc způsoby, a hledá ty možnosti,
vost v tom, co sám Ježíš církvi přislíbil. Hlavkteré právě pro něj mohou být nejúčinnější.
ní ale je objevovat, jak může Bůh v plnější
V dějinách církve také pozorujeme, jak
míře vstupovat do našeho života. O to právě
velké množství různých modliteb, pobožjde v lásce, která je vynalézavá a která tak
ností, duchovních proudů a hnutí se za tu
proniká k jádru křesťanského života. 
dobu rozvinulo. To také svědčí o vynalézaO. Josef Zelinka
vosti lásky k Bohu. Ale sebelepší modlitba
Ptáme se kněze
a propracovanější bohoslužba nikomu nepomůže jen proto, že se mnohokrát osvědCo dělat s posvěcenými, ale rozbitými
čila, že ji církev doporučuje anebo ji také
křížky, soškami, s potrhanými obrázky, s
obdaří třeba plnomocnými odpustky.
nepoužitelnými růženci, medailkami?
K ničemu to nebude, pokud by v tom chyPři likvidaci starých a nepotřebných věcí,
bělo srdce, které hledá Boha. Vykonávat
které jsou posvěcené, máme myslet na to,
obřady a odříkávat modlitby, abychom
aby způsob jejich odstranění nepůsobil neuBohu předvedli, že my to přece pro něj
ctivě. Není proto vhodné, aby například starý
také dokážeme udělat, to je nanic. Bůh to
roztržený růženec, poškozený obrázek nebo
přece od nás nepotřebuje, ale my potřebusoška svatých skončily v odpadcích. Ideální
jeme jeho milosrdenství. My v sobě potřeproto je hořlavé věci spálit a nehořlavé zakobujeme probouzet touhu Bohu se přibližopat do země. Světí se ale třeba i kočičky,
vat, aby On nás mohl proměňovat svým
jenže ty samy o sobě na pohled nevzbuzují
Duchem. Teprve pak má taky smysl zajímat
dojem něčeho náboženského. Takže jejich
se víc o různé druhy modlitby, o různá hnutí
umístění do kontejneru nemusí nikoho pov církvi a vybrat si pro sebe právě to, co pohoršovat.
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Zprávy z Charity
Sběr hliníku pro otrokovickou Charitu pokračuje!

S

běr hliníku, jehož výtěžek poputuje na
pořízení speciálních polohovacích
lůžek, organizuje Charita sv. Anežky Otrokovice.
Třetí ročník akce oficiálně začne
s příchodem nového školního roku, ale
hliník v Charitě shromažďujeme již nyní,
protože do třídění se zapojily nejen školní
děti, pro které byla akce původně určena,
ale i široká veřejnost, kluby a firmy. Sběru
se letos zúčastní i děti z mateřských škol a
zájmových sdružení. Všichni se mohou
zapojit do soutěže o sesbírání největšího
množství hliníku, která bude rozdělena
podle typu sběratelů do více kategorií.

víčka od alkoholických nápojů, obaly od
paštik, hliníkové krabičky, nádobky od čajových svíček, nádobky od sprejů, žaluzie,
rámečky obrázků, hliníkové nádobí
(příbory, ešusy, plechy), konstrukce stanů,
lehátek, lyžařské hole, součásti kol.
Co nesbírat?
Znečištěné předměty, obaly od konzerv
označené značkou Fe, šroubovací zavařovací víčka, víčka od lahvového piva, kombinované obaly - obaly od kávy, másla,
sušenek, léků.
Proč vlastně hliník třídit a sbírat?
Třídění hliníku pomůže každému z nás ulehčíme životnímu prostředí, protože se
sníží výroba hliníku z prvotních surovin. A
současně pomůžeme dobré věci, která nás
nic nestojí, jen trochu snahy a dobré vůle.
Charita v Otrokovicích poskytuje podporu,
pomoc a péči potřebným lidem a speciální
polohovací lůžka, která se z výtěžku pořídí, jim pomohou usnadnit a zpříjemnit život.

Jak se zapojit do sběru?
Hliník můžete nosit do bývalé výměníkové
stanice na ulici Svobodova v Otrokovicích
(za hotelem Atrium), kde nově sídlí Charitní šatník, donést do nejbližší školy
v Otrokovicích a okolí nebo ho po dohodě
odvezou pracovníci Charity. Akce potrvá
do konce školního roku. Výsledky soutěže
a množství sesbíraného hliníku s výší výtěžku budou vyhlášeny při letních Otrokovických slavnostech.

Bližší informace získáte takto:
 z letáčků, které budou k dispozici na
veřejně přístupných místech,
 z webových stránek:
www.otrokovice.charita.cz,
 u organizátorky akce Ing. Jany Sedláčkové, tel. 731 619 771,
jana.sedlackova@otrokovice.charita.cz
 nebo i na facebooku.

Jak poznat hliník?
Podle značky na výrobku nebo podle toho,
že hliník není magnetický a při ohybu zůstává tvar zachován (na rozdíl od železa
nebo plastu).

Co sbírat?
Alobal, plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, sýrů, zavařenin OMNIA, šroubovací

Zapojte se a pomozte tak sobě i svým bližním! 
Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele Charity

6

Reminiscence na Charitě - i díky vám!

G

rantový program Nadace České spořitelny vyhlásil projekt na podporu
individuálního dobrovolnictví se zaměřením na aktivní život seniorů.
A tak se zrodila myšlenka, že se pokusíme získat finanční prostředky na vznik
reminiscenční místnosti na Charitním domově v Otrokovicích. Dobrovolnice paní
Romana Rochovanská, která reminiscenci
s uživateli od letošního ledna provádí, se
stala garantem tohoto projektu.
V prvním kole jsme obstáli a postoupili
jsme do kola druhého. V něm záleželo na
tom, kolik hlasů náš projekt „Pořád jsem to
já“ získáme. Díky Vám, kteří jste nás podpořili, jsme obdrželi 867 hlasů, a tím jsme se
dostali na třetí místo a získali 47 000 Kč!
Během následujícího půl roku chceme

vytvořit pro naše seniory reminiscenční
místnost. Co je to reminiscence? Metoda,
která aktivně, pomocí různých podnětů,
podporuje vzpomínání seniorů.
Tato metoda vyplývá z potřeby člověka
bilancovat, z potřeby udržet si svou vlastní
identitu („pořád jsem to já“), kontinuitu života, celistvost a vlastní cenu. Zvýrazňuje
to, co bylo pro člověka významné a důležité. Ukazuje, čím v životě byl a co dokázal.
Vzpomínky uvolňují jeho emoce, tvořivé
síly a uchované schopnosti, pomáhají jeho
životnímu bilancování, vyrovnávání se se
životními úspěchy i prohrami.
Děkujeme za Vaši podporu, moc si jí
vážíme. 
Mgr. Zdeňka Vlčková,
vedoucí Charitního domova

Charita zve všechny na Den otevřených dveří
 Na Uličce 1617 (Charitní domov, pečo-

U

příležitosti Dne Charity a Týdne sociálních služeb vás srdečně zveme na
Den otevřených dveří do všech našich
služeb a zařízení, který se uskuteční ve
čtvrtek 9. října od 8 do 16 hod. Prohlédnout si můžete naše prostory, vystavené
výrobky klientů a fotografie z našich akcí,
kompenzační a zdravotní pomůcky.
K dispozici vám bude odborný personál
a připravený program. Charitní domov pro
seniory a Nový domov pro rodiče s dětmi
si zároveň připomenou 15 let od svého
založení v roce 1999. Přijďte se za námi
podívat, čekáme vás na těchto adresách:

vatelská služba, Terénní služba rodinám
s dětmi, Půjčovna pomůcek, Úklid bez
starostí)
 Moravní 936 (Samaritán - azylový dům,
noclehárna a terénní program)
 Hlavní 1229 (azylový dům Nový domov)
 Tylova 725, OD Prior, Baťov (Dluhové
poradenství Samaritán)
 Burešov 4886, Zlín (Dluhové poradenství
Samaritán)
Základním posláním Charity sv. Anežky
Otrokovice je milosrdná pomoc potřebným
lidem, jejich podpora a doprovázení. 

Lidé bez domova venčili psy z útulku

V

e spolupráci se zlínským útulkem má
řada našich uživatelů průkazku, která
jim umožňuje venčení našich čtyřnohých
kamarádů. Společně se pak vydáváme na
hromadné venčení, které nám přináší radost z pobytu venku a příjemný pocit, že
jsme udělali dobrou věc. Řada klientů by si
pak nejraději přivedla čtyřnohého kamaráda k nám na Azylový dům. 
Mgr. Aleš Jaroš, sociální pracovník,
Azylový dům Samaritán
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Přehled farních zpráv
Vyučování náboženství ve školním roce 2014/2015
Třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. - 9.

Den
úterý
pondělí
čtvrtek
středa
pondělí
středa
úterý
čtvrtek

Hodina
14:00 – 14:45
14:00 – 14:45
16:00 – 17:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:45
16:00 – 16:45
16:00 – 16:45
16:00 – 16:45

Místo
suterén kostela
suterén kostela
suterén kostela
suterén kostela
učebna-fara
učebna-fara
učebna-fara
učebna-fara

Vyučující
M. Čechová
P. J. Zelinka
P. J. Zelinka
D. Plšková
D. Plšková
P. Věrný
N. Fraisová
N. Fraisová

Tento rozvrh lze z nutných důvodů ještě upravit, pokud bude takový požadavek nahlášen
do 8. září. Začínáme v týdnu od pondělí 15. září 2014.

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. V současné době máme shromážděny finance na sochu
sv. Jana Pavla II. a sbírá se na sochu sv. Don Bosca. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc
Kč. Autorem soch je pan Josef Staněk z Bučovic.
Stav sbírky k 15.8.2014:
Z kasiček
23 100 Kč
Od jednotlivých dárců
233 760 Kč
Celkem vybráno
256 860 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:
Církevní sňatek:
Poslední rozloučení:

Amálie Veronika Samsonková, Jakub Kotásek,
Michal Stoklásek, Matyáš Žigo
Lukáš Vrabček a Magdaléna Hnilicová
Jarmila Gazdošová, Helena Javoříková, Marie Krajčová,
Jaroslav Bartík
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Beseda o semináři obnovy v Duchu svatém

P

řed dvěma lety byl v naší farnosti
uspořádán seminář obnovy v Duchu
svatém, na který se přihlásilo přes dvacet
účastníků a asi 15 pokračovalo i v druhém
roce. První rok za účasti otce Josefa Zelinky vedla paní Marie Matušů ze Slušovic a
druhý pan Libor Kučera z Fryštáku. Kdo by
měl zájem přijít na besedu s některými

účastníky semináře, je zván na toto setkání v pátek 12. září v 19:30 hod. v suterénu.
Je to příležitost dovědět se o tom, co obnova obnášela, co účastníkům přinesla a jaké
jsou jejich dojmy. Pokud se najdou další
zájemci, nabízí se možnost uspořádat nový seminář v tomto školním roce. 

Pro farní kostel se chystá socha sv. Jana Pavla II.

D

alší sochou, která bude na konci tohoto roku instalovaná v kostele sv. Vojtěcha, bude sv. Jan
Pavel II. Finance na sochu jsou již shromážděny a
sochař Josef Staněk na díle usilovně pracuje. Na začátku srpna napsal:
„Sochu Jana Pavla II. mám nyní nahrubo opracovanou a mám též rozpracovanou studii podobizny
světce z hlíny v měřítku 1:1. K vytvoření portrétu mi
pomáhá spousta fotografií Jana Pavla II., kterého bych
chtěl zpodobnit spíše v mladším věku, po převzetí
papežského úřadu.
Zachytit správně podobu je v tomto případě zvláště
důležité, protože jde vlastně o našeho současníka,
kterého mnozí viděli i ve skutečnosti. Socha bude opět
vytvořena z lipového dřeva, lehce namořena a opatřena vrstvou vosku.“ 

Misijní jarmark se blíží

Prvopáteční schola pokračuje!

K

Z

aždý rok se 3. neděli v říjnu koná Misijní jarmark. Bude tomu tak i letos.
Akce se bude konat v neděli 19. října
2014. Jedny z věcí, které se na tomto jarmarku budou prodávat, jsou svíčky
z vosku. Byly bychom rády, pokud máte
doma nějaké staré vyhořelé svíčky či vosk,
abyste je donesli do kostela a vložili je do
připravené krabice u bočního vchodu. Pokud by někdo z vás chtěl doma vyrobit
nějaké výrobky či nějak pomoci, obraťte se
na Páju Janečkovou, Marťu Honzíkovou
nebo Liduš Ševečkovou a ony vám rády
řeknou, jak byste mohli pomoci. Předem
děkujeme všem, kteří budou ochotni nám
pomoci jak při sběru vosku, tak při jiné
práci s Misijním jarmarkem v roce 2014. 
Marťa Honzíková

veme všechny kluky a holky, kteří
chodí na druhý stupeň ZŠ nebo na
střední či vysokou školu a kteří především
rádi zazpívají nebo zahrají při mši svaté,
vždy první pátek v měsíci. Scházet se
budeme ve čtvrtek, tedy den předem. První zkouška bude ve čtvrtek 4. 9. v 17:30
v klubovně na faře. Těšíme se na vás. 
Kika Z. (773052250) & Pája J. (732539944)
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Nabídka Centra pro rodinný život Olomouc
Kurz efektivního rodičovství (KER)
Možná i vy patříte mezi rodiče, kteří zjišťují, že výchovný styl, který jste ještě donedávna úspěšně uplatňovali při výchově
svých dětí, přestává fungovat. Vaše
prosby a požadavky vznesené směrem
k dítěti zůstávají nevyslyšeny nebo jen
částečně naplněny. Co je třeba změnit, abychom si v rodině dokázali vycházet vstříc?
Hledáte-li řešení těchto či podobných situací, přijměte pozvání k účasti na vzdělávacím programu pro rodiče. Kurz zahájíme
víkendem 6. a 7. září 2014 (2 celodenní
setkání: 9.00–17.00 hod.). Další setkání se
uskuteční ve čtvrtek 11. 9., 18. 9., 25. 9. a
2. 10. 2014 vždy od 17:00 do 19:30 hod.
na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři
kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog
a terapeut v oblasti manželského a rodič.
poradenství) a Marcela Kořenková
(koordinátorka a lektorka projektu KER).
Kurzovné je 950 Kč za osobu nebo 1500
Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se
dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405
250 do 1. září 2014. Další informace o KER
najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

pečku u Olomouce (15 hodin). Cesta je
dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny
chůze. Bližší informace jsou na
www.rodinnyzivot.cz nebo na tel. 587405251
či mailu: reznickova@arcibol.cz.
Pěší pouť tatínků s dětmi
Odcházeli bychom ze Svatého Kopečku u
Olomouce v pátek večer 26. 9. a doputovali bychom v neděli odpoledne 28. 9. na
Svatý Hostýn. Opět by s námi šel kněz (P.
Ambrož – premonstrát ze Sv.Kopečku) a
k dispozici bychom měli doprovodné vozidlo. Přihlašovat se budete moci už během
července na www.rodinnyzivot.cz. Bližší
informace: Peter Markovič, tel: 587 405
293, e-mail: markovic@arcibol.cz
Víkendová duchovní obnova
pro seniory
Duchovní obnova pro seniory se koná 26. 28. září 2014 na Sv. Hostýně. Součástí
jsou přednášky zaměřené na "radosti a
starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši
sv. Bližší informace najdete na
www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete
telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Setkání žen v obtížných životních
situacích
Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci.
Uskuteční se vždy druhé úterý v měsíci,
nejbližší setkání bude 9. září od 16.00 hod.
s Mgr. Danielem Soukupem, PhD. na téma: Za Židovskou bránou: život olomouckých Židů ve středověku. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 2501, reznickova@arcibol.cz.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi
na Svatém Hostýně
Proběhne o víkendu 3. - 5. října 2014
v poutních domech na Sv. Hostýně. Je
připraven souběžný program pro rodiče i
děti. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze,
společná modlitba, adorace, mše sv., cesta světla, možnost svátosti smíření nebo
rozhovoru s knězem. Během promluv pro
manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Bližší informace a přihlášku naleznete během srpna na www.rodinnyzivot.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.:
587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 

Malá pouť za velké věci
Zveme všechny na pravidelnou pouť za
víru v našich rodinách, která se uskuteční
14. září 2014. Povede od katedrály sv.
Václava v Olomouci (13 hodin) do baziliky
Navštívení Panny Marie na Svatém Ko10

Organizace Likvidace lepry se představuje

M

ožná jste už někdy něco málo zaslechli o Likvidaci lepry (LL), křesťanské organizaci, která již přes 22 let usiluje
o léčbu lepry (malomocenství). Na počátku
byla pouhá idea, nápad a myšlenka, která
skrze modlitbu a konkrétní postupné kroky
se přetavila v dobrého bojovníka proti malomocenství – nemoci – s níž se setkáváme v biblickém světě i v životě Ježíšově.
Sám však nikdo neobstojí, je důležité
hledat dobré spojence, dobré partnery,
kteří napomohou dobré nápady co nejlépe
a nejúčinněji realizovat. Proto jsme i my
hledali, a také jsme nalezli! Potvrdilo se
nám tak přísloví „kdo hledá, najde“.
V našem „boji“ proti lepře jsme získali
opravdu dobrého a udatného spojence,
jímž je německá organizace DAHW, vskutku opravdoví profesionálové!
Tato organizace působí již od roku
1957 a svoji činnost vykonává na více než
300 místech světa (prakticky ve 40 zemích). Kromě DAHW máme své partnery i
v Indii, kteří řídí dvě nemocnice sv. Josefa
- v Bhilai Pahari a v Phulapahari. Obě byly
vybudovány a stále jsou podporovány
z prostředků LL.
V současnosti podporujeme další projekty v Kolumbii, Libérii a v Indii. Jedná se
převážně o finanční podporu leprostanic
(stanice malomocných), která zahrnuje
náklady provozní, náklady na léky, obvazový materiál a jiné. Kromě malomocenství
se podílíme i na léčbě tuberkulózy a onemocnění buruli.
Naše činnost a její rozsah jsou podmíněny počtem a štědrostí dárců. V této souvislosti můžeme poznamenat, že i ve vaší
farnosti máme dárce, kteří se svými dary

podílejí
na
odstraňování
utrpení mnoha
nemocných a
na okraj společnosti vytlačovaných lidí.
Všem dárcům
tímto děkujeme! Jsme jim
opravdu vděčni za to, že můžeme pomáhat a být nadějí pro malomocné (vděk samých nemocných nedokážeme ani vyjádřit). Zároveň chceme přizvat k tomuto dílu
milosrdenství i další.
Bohatství, kterým oplýváme a pomocí
něhož se snažíme pomáhat, jsme získali a
získáváme pomocí poměrně malých, ale
vytrvalých a pravidelných darů. Někdy se
jedná o částky v rozmezí 200 – 300 Kč.
Milí čtenáři, sestry a bratři, pokud by
těchto pouhých pár vět ve Vás vzbudilo
zájem více poznat naši činnost, rádi přijedeme. Pro všechny zájemce uspořádáme
poutavou přednášku, včetně bohaté fotodokumentace. Více informací o nás můžete rovněž získat na www.lepra.cz; nebo
také na tel. číslech 222 514 201;
603 555 995.
Lze nám také napsat na e-mail:
ll@likvidacelepry.cz nebo na adresu: Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1.
Pokud budete chtít přispět na naši činnost, můžete tak učinit na účet našeho
konta: 2400259272/2010
S přáním Boží přízně Vás všechny
zdravíme, za tým LL Vám žehná
P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident LL

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: 12.10.2014. Vydání dalšího čísla: 26.10.2014.
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Příhoda z farní kroniky - osmisměrka pro děti
V tomto čísle občasníku se na straně 4 píše o tom, jak jeden otrokovický kněz zapisoval do farní kroniky
různé zajímavé příběhy, které se ve
farnosti staly. Jeden z nich je určen
i pro děti:
V jisté otrokovické rodině si vzali
chovanku, která v obci chodila do
školy, rodiče ale měla jinde. Děvčeti
říkali Anuška.
Po čase se stala zamlklou a zamyšlenou, až to bylo nápadné. Stará
babička na ni naléhala, až jí děvče
povědělo proč. Maminka ji při návštěvách doma přemlouvala, aby u
té druhé rodiny ukradla plachtu,
nebo sukni, nebo kabát, že jí z toho
nechají ušít šaty.
V náboženství ale kněz dětem říkal:
„Děti, nekraďte, to je škaredý hřích,
Bůh ho velice trestá.“ A Anuška
raději plnila Boží přikázání, než aby
ve zlém poslechla maminku.
A víš, jak příběh skončil? Babička
Anušce řekla: „Jen nekraď. Abys mohla chodit nastrojená jak jiné, tak …“ (dokončení
najdeš v osmisměrce).
ALBA, ALFA, ALOBAL, APSIDA, AUTO, BASA, BRÁT, HLAD, HMAT, HROB, HRUĎ, CHLÉB,
CHTÍT, KŘESLO, LÉTO, MATKA, METR, OBLAK, OLTÁŘ, OMÍTKA, PASTA, PLOT,
PRÁDLO, PRACHOVKA, PRODAT, PRST, RUKA, ŘEKA, SANDÁLY, SAUL, SPÁT, STÁT,
STRACH, STROP, STŘECHA, STŮL, SVATBA, TEMPO, TICHÝ, TLAK, TMEL, TRÁVA,
UMÝT, VÍTR, VLAK, VŮLE, VÝLET

Vtipy na první školní den
Paní učitelka se omylem dostane do
pekla. Najde si nenápadný koutek, sedne
si a pozoruje dění kolem. V tom přijde na
kontrolu sám Lucifer a zděšeně se ptá: "Co
tady děláte, vy patříte do nebe, tady je
peklo!" "To je peklo?" diví se paní učitelka,
"a já myslela, že je velká přestávka!"
 "Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten
domácí úkol?" "Ani nevím, paní učitelko,
včera jsem přišel domů tak unavený, že
jsem šel hned spát."
 Matka se vrátí z práce a na stole má
lístek: "Vrátil jsem se ze školy dřív, protože
mě hrozně bolela hlava a žaludek. Najedl
jsem se, vzal prášek a šel hrát fotbal.“

Do třídy, kde nebyl učitel, vrazil školník a
zakřičel na žáky: “Co tady děláte?“
„My tady máme doučování.“
„Jo tak“, uklidnil se školník, „já myslel, že
tady něco děláte.“
 Otec se rozčílí na syna: "Zase jsi dostal
pětku z dějepisu!" Syn se brání: "Táto, ale
to zavinil Alexandr Veliký!" Tu vykoukne
maminka z kuchyně: "Tak si najdi jiného
kamaráda!"
 "Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé
Y?" "Ne. Například ve slově 'trouba' se po
R píše O!"
 V hodině biologie: „Co způsobuje u člověka pocení?“ Odpověď: „Vaše otázky.“
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