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Jeho největší gesto
Určitě všichni znáte ten pocit, kdy se člověku nedaří a

přichází zklamání, když nás něco bolí či zklame a my
jsme bezradní. Hlavou se nám honí plno otázek. Proč
zrovna tohle? Proč zrovna teď? A proč zrovna já? Marně
si lámeme hlavu a hledáme odpověď.

Jednou při návštěvě známého kněze přišla řeč na to,
co jsem zrovna prožíval. Kněz byl již starý a velmi nemoc-
ný, téměř nemohl chodit a trpěl bolestmi. Když jsem mu
vylíčil svou situaci, řekl mi: „Víš, jsem teď už slabý a moc
toho nesvedu, ale rád bych to vše vložil do svého kříže,
který mi Pán dal, a budu se za tebe modlit.“ Usmál se na
mě a v ten moment jsem pocítil takovou zvláštní, nepo-
psatelnou radost.

Matka Markéta, maminka Dona Bosca, pomáhala své-
mu synu v jeho oratoři v Turíně. Když byla již hodně una-
vená a vyčerpaná, začala svého syna prosit, aby ji pustil
zpátky domů, že už na to vše nemá sílu. Don Bosco chvíli
mlčel, pak vstal a svou rukou ukázal na kříž, visící na stě-
ně. A ona pochopila.

Jan Pavel II. v roce 1984 věnoval mladým lidem prostý
dřevěný kříž, který se později stal symbolem Světových
dní mládeže a spolu s mladými putoval celým světem.
Když jej mladým dával, řekl jim: „Neste ho do světa jako
symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěs-
tujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a
zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása.“

Kristus dal za nás svůj život. To je to největší Gesto,
které nám On ukazuje. A toto gesto je nám živě zpřítom-
něno nejen o Velikonocích. Vždyť pokaždé, když při mši
svaté kněz proměňuje chleba a víno v Tělo a Krev Kristo-
vu, stáváme se živými svědky zmrtvýchvstání. Toto živé
Tělo pak můžeme přijímat v eucharistii.

Přeji vám všem radostné setkání s Pánem, nejen o
Velikonocích, ale i ve dnech všedních, a radost a pokoj při
zakoušení Jeho blízkosti.

Požehnané Velikonoce! 
Jan Žalčík
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Vzpomínky na stavbu farního kostela

Nechce se věřit, že to bude již dvacet let
Jak ten čas letí ... Ani se mně nechce

věřit, že 1. dubna 2015 to bude již 20
let od posvěcení našeho farního kostela.

Mám-li vzpomenout na čas společného
setkávání při brigádách, musím přiznat, že
v té době mě zrovna provázely zdravotní
potíže, ale přesto jsem tam párkrát „zašel“.
Bystrému oku našeho tehdejšího duchov-
ního správce P. Vojtěcha Šímy neuniklo,
že jsem se tam objevil v ještě nepoužitém
pracovním oděvu, a tak šibalsky pozname-
nal: „Vy máte nové montérky!" S obdivem

vzpomínám na velmi dobré organizační
schopnosti vedoucího stavby pana Josefa
Vyorala, který si se vším věděl rady a uměl
moudře jednat s pracovníky firem.

Byla zde vždy dobrá nálada, udělal se
přitom velký kus práce, lidi z farnosti to
stmelilo v dobrý kolektiv a k tomu přispíva-
la svým výborným kuchařským uměním
zvláště paní Miklová a další ochotné ženy.
Díky Bohu za pomoc na tomto náročném a
pro naši farnost tak potřebném díle! 

Ladislav Matějíček

Pokud farní kostel svým způsobem
představuje farnost, potom cihly koste-

la mohou představovat jednotlivé farníky.
Kostel sv. Vojtěcha je postavený z mnoha
cihel, které navzájem spojuje „Františkova
malta”. Malta je to rozhodně výborná. A mů-
že směle připomínat soudržnost, která má
spojovat farníky, katolickou víru, ale hlavně
vzájemné přátelství až lásku.

Maltu při stavbě kostela sv. Vojtěcha z
velké části namíchal bezdomovec, kterému
jsme říkali „Franta Míchačka”. Málokdo
znal jeho skutečné jméno, František Kru-
pa. Frantové byli i oba další, brigádnicky
pracující bezdomovci, kteří našli útulek na
Charitě a při stavbě kostela zedníkům také
míchali maltu, pan Slováček a pan Hapala.
Nejvíc té malty ovšem namíchal pan Kru-
pa. Zkušeně odměřoval lopaty písku a
vápna s trochou cementu, mistrovsky do-
kázal odhadnout množství přidané vody.
Když míchal maltu Franta Míchačka, byla
„akorát”, zedníci nevolali, jak jinak bývá
běžné, že je moc hustá nebo moc řídká.

František pocházel z Kostelan nad Mo-
ravou, do Otrokovic přišel po amnestii pre-
zidenta Václava Havla. Odsouzen byl za
totality pro manko skladu. Vyprávěl, že mu
ve skladu kradli šéfové, ale do vězení šel
on, který měl hmotnou odpovědnost. Po

návratu z vězení nemohl najít práci. Po-
dobně jako mnoha jiným bezdomovcům
pomohl i jemu pan Záleský, zakladatel otro-
kovické Charity. Ubytoval jej nedaleko fary v
domku u Vychodilů, který tehdy opravili čle-
nové ČSL. František pracoval později i na
přístavbě fary. Ovšem nedlouho po kolaudaci
kostela, v záplavovém roce 1997, tragicky
zemřel pod koly vlaku. Bylo mu teprve 47 let.

Pan František mnoho nenamluvil, ale
míval trefné poznámky a oplýval humorem,
někdy i kanadským. Když se např. demon-
tovalo trubkové lešení kolem věže, podá-
vali jsme si jednotlivé díly po schodišti
vnitřkem. U jedné delší trubky se chvíli
nedařilo najít vhodný úhel, jak ji protáhnout
oknem dolů. František po chvíli zavelel:
„Dejte to sem!” Vzal trubku, vyvážil si ji, ale
nečekaně prohodil na opačnou stranu ok-
nem ven. Ke zděšeným brigádníkům s
klidem pronesl: „Nikdo nekřičí, je to dobré.”
Zřejmě si ale předtím dobře prohlédl, že
místo, kam trubku hází, je prázdné.

Díky Františku za významný podíl při
stavbě našeho kostela, stopy tvojí práce
zůstávají trvale jako symbol soudržnosti v
pevné maltě našeho nového kostela. Ať tě
za tvou pomoc na stavbě Božího stánku
odmění Pán věčnou radostí v nebi. 

Antonín Galatík

Takový byl Franta Míchačka



3

Na pracovních cestách do Popradu
jsem registroval nedaleko města Svitu

neobvyklou stavební činnost a shodou
okolností se O. Vojtěch dověděl, že se tam
staví nový kostel.

Stalo se, že O. Vojtěch domluvil s pa-
nem farářem ze Štrby exkurzi a prohlídku
svitovské stavby. Po našem příjezdu (O.
Vojtěch, J. Růžička, J. Čech, J. Švehlík) se
nám tento kněz osobně věnoval, dobrosr-
dečně a otevřeně nás zasvěcoval do jejich
počátečních problémů, ale i společné ra-
dosti, že jim dílo pod rukama roste. V tomto
baťovském průmyslovém městě neměli
žádný kostel, a protože tento kněz dokázal
svoje organizační schopnosti uplatnit už u
několika menších rekonstrukcí kostelů,
bylo mu svěřeno zrealizovat i tento staveb-
ní komplex - kostel s dominantní věží, farní
budovu, ubytovnu, knihovnu, garáže a dal-
ší hospodářské zázemí; přednostně ale
zařídil vaření teplého jídla a jídelnu, kterou
využívali i jako kapli.

Opravdu toho bylo na něj moc, ale on
to řešil s nadhledem: duchovní sílu hledal u
Boha a finance u známých i neznámých lidí

dobrého srdce. Na náš dotaz ohledně fi-
nančního zabezpečení si vzpomínám na
jeho bezprostřední, ale i poučnou odpověď,
…jak na zahájení stavby neměli snad ani
korunu, ale vyplatilo se jim připravit pro-
spekty kostela, přiložit složenky s číslem
účtu a tyto rozeslat na všechny možné
farnosti, známé i neznámé podnikatele
(vesměs emigranty za prací do Ameriky) a
od zahájení prací se jim prý nestalo, že by
neměli čím platit. „Lidé vám rádi přispějí,
jen když budou vidět – anebo vědět, že už
se cosi děje. Jste-li připraveni, začněte co
nejdříve, dokud máte nadšené příznivce“.
A měl pravdu.

Dobrá rada je nad zlato, zvlášť když je
míněna poctivě a otevřeně, a tak jsme po
návratu domů připravili koncept našeho
vlastního prospektu. Doplnili jsme do něho
ideový návrh od architekta Korvase, necha-
li přeložit do němčiny a angličtiny a dali v
dostatečném množství vytisknout, dokonce
i v barevném provedení. Můžeme věřit, že i
v Otrokovicích tato forma propagace splnila
své poslání. 

Josef Švehlík

Jak jsme se inspirovali na Slovensku

Takový byl Franta Míchačka
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Vzpomínku ve mně vyvolal dopis pana
faráře Nerada (otištěný v únorovém

čísle FO), adresovaný velkoprůmyslníku J.
A. Baťovi v roce1939.

Na jaře 1992 se v Barumce sešlo teh-
dejší vedení firmy s p. Tomášem Baťou při
oslavách nějakého výročí zahájení výroby
pneu v Otrokovicích. Pan Baťa byl usmě-
vavý, dobře se bavil, měl náladu. A když
jsme se spolu setkali tváří v tvář, podali si
pravice, po vzájemném představení se
rozesmál a prohlásil, že s jedním Švehlí-
kem společně procestovali přes půl Afriky,
aby tam zajišťovali pro firmu dodávky kůží;
jako mladíci tam zažívali různá dobrodruž-
ství a to je navzájem stmelilo. Věděl jsem,
o kom mluví, byl to jeden z bratranců mé-
ho otce, ale mně se vtírala na jazyk naše
současná budovatelská situace kolem
kostela a jeho financování.

Vysvětlil jsem mu naši situaci a on mi
odpověděl, že má o tom vědomí, můžeme
se dohodnout, ne tady, ale v Praze, ve své
kanceláři po telefonické dohodě. Vyměnili

jsme si navštívenky a mně srdce zaplesalo
nad tím neobvyklým štěstím.

Ovšem má radost byla předčasná, ne-
boť když jsme se – po předchozí domluvě
– vydali s O. Vojtěchem do Prahy, jeho
paní asistentka nám s politováním oznámi-
la, že p. Baťa se omlouvá, ale musel před-
časně odletět.

Ona sama nám nemůže nic slibovat,
ale sdělila nám, že různých podobných
žádostí registrují na stovku a že o výši
peněžního daru rozhoduje správní rada se
sídlem v Kanadě. Nic nadějného pro nás,
ale přesto jsme tam naše čerstvé prospek-
ty kostela se složenkou zanechali.

Další aktivity směrem k Tomáši Baťovi
vzal na sebe jeho spolužák a kamarád ze
Zlína (jméno jsem zapomněl a on už je po
smrti), který nám na jedné lidovecké schů-
zi v Otrokovicích sdělil, že veškeré jednání
s ním si přebírá na sebe. Dodnes nikdo
neví, jak to nakonec proběhlo, ale žádný
dar od fy Baťa nepřišel. 

Josef Švehlík

Někdy se také nedařilo

Končí postní doba, v níž děti stavily
farní kostel z papírových cihel k 20.

výročí posvěcení kostela, a já chci vzpo-
menout tímto příspěvkem na dobu 90. let,
kdy jsme se pustili do budování nového
farního kostela.

Jistě si tehdy mnoho spolufarníků uvě-
domilo, že postavit nový farní kostel je
velký Boží dar, kterého se nám dostalo, a
to také bylo vidět na celé farnosti, jak se k
tomuto dílu postavila. Na brigády se chodi-
lo denně, vždy bylo plno a každý měl po
celý den co dělat, zvláště v sobotní brigády
nás bylo jako mravenců a na brigádu došli
i ti, co do kostela nechodili.

V první řadě nemůžeme nevzpomenout
našeho tehdejšího faráře otce Vojtěcha
Šímu, ve kterém jsme viděli velkého hos-

podáře stavby.
Druhou osobou byl pan Vyoral, který

suverénně řídil jako dirigent celou stavbu a
co a jak má kdo dělat. Byl to dobře rozjetý
stroj. Pamatuju si, jak úzká skupina brigád-
níků s panem Vyoralem probírala strategii
stavby v blízké hospůdce u piva a radovala
se z toho, jak nám stavba pěkně roste.

Také vzpomínáme pana biskupa
Graubnera, který nám svou vizitací dodá-
val pracovní energii, a byla to velká vzpru-
ha pro nás tím, že na nás myslí a modlí se
za naše dílo, za stavbu našeho nového
farního kostela.

Protože když nad tím zpětně rozjímá-
me, tak ta naše stavba byla takový malý
zázrak. Díky a chvála Bohu za toto dílo. 

Jiří Lindner

Biskup nám svou vizitací dodával energii
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Stavba kostela - pohled z kuchyně

P ři přípravě staveniště byly brigády jen
v sobotu asi do 14 hodin. Podávala se

jen káva a svačina. Po zahájení stavby to
již bylo jinak. Charita uvolnila paní Zá-
leskou a ta vařila na faře v pracovní dny.
Soboty, kdy to bylo dost náročné z důvodu
vysokého počtu brigádníků, jsme vařily
spolu. O. Vojtěch nás vítal slovy: „Dnes
přijde na brigádu autobus.“ To jsme braly s
humorem, ale někdy to tak skutečně bylo.
Připravovaly jsme svačinu, při které se
upřesňoval počet strávníků na oběd.

Po dobu stavby se také uskutečnily 2
zabijačky, které se konaly u Mačků. Panu
Mačkovi za to patří velký dík, bez jeho
ochoty a práce by to nebylo vůbec možné.
Zabijačka byla vždy dobrá a brigádníci si
pochvalovali. Měli jsme maso, sádlo, tla-
čenku, jitrnice, škvarky, a tak jsme byli
vždy po nějakou dobu zásobeni z vlastních
zdrojů. Také jsme darem dostali dvě půlky
prasat ze Lhoty u Malenovic a ze
Spytihněvi. Lidi z farnosti byli ochotní a
štědří, nosili zeleninu, brambory a někdo i
maso na sobotní obědy.

Velkými pomocníky při obsluze u sva-
čin a obědů byli jáhni, kteří se v naší far-
nosti každoročně střídali. K upevnění na-
šeho týmu (O. Vojtěch, jáhen, pan Vyoral,
kuchařky) patřil „dýhánek“, který zavedl O.
Hubert. Když jsme po obědě umyly nádobí
a uklidily, byl čas na kávu a chvilku pose-
zení. Zhodnotili jsme den a naplánovali
další sobotní brigádu.

Po O. Hubertovi přišel jáhen Pavel,
který měl ve vaření zálibu a obzvlášť rád
vařil segedinský guláš. K tomu potřeboval
zelí, a protože nebyl troškař, byla na pod-
zim fara v obložení zelových hlávek, které
nastrouhal a naložil. Jáhen Pavel také
zavařil dýně, které si obstaral od farníků i z
jiných farností, kam dojížděl. Tak byly další
zdroje na obědy pro brigádníky.

Stavbu často navštěvoval také O. arci-
biskup, když projížděl Otrokovicemi. Jed-
nou se ohlásil předem na večeři, kterou
jsme pro něho nachystaly v jídelně, a če-
kaly na jeho příchod. Když O. arcibiskup

přijel, zastavil se jako obvykle v kuchyni,
ale večeřet šel s brigádníky pod přístřešek.

Asi po dvou letech se paní Záleská
vrátila zpět na Charitu, ale bylo třeba, aby
na faře byla kuchařka. Tou se stala paní
Bříštělová, která to popisuje následovně:

„Také jsem chtěla být při té velké po-
žehnané události. Chtěla jsem být také
prospěšná podle svých možností. A proto-
že Pán Bůh nikomu nestraní a chce nám
vyjít vstříc, když jde o dobrou věc, tak po
určitých prosbách, abych mohla být také
užitečná, jsem se ocitla k mému velkému
překvapení v kuchyni. Vstřícností a trpěli-
vostí O. Vojtěcha a dobrými radami zkuše-
ných kuchařek jsem se snažila tento kumšt
zvládnout. Řekla bych, že to bylo pěkné
údobí, pro mě velmi užitečné. Získala jsem
cenné zkušenosti. Velké uznání patří všem
zásobitelům kuchyně. Moc se mi také líbila
dobrá parta pod výborným vedením pana
Vyorala."

Brigády pokračovaly i po vysvěcení
kostela, po dobu různých dodělávek. Služ-
bu po dobu několika let jsme všechny tři
dělaly velmi rády, i když nás to někdy stálo
dost úsilí. 

Helena Miklová st.
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Jak jsme si vydobyli vlastní farnost

20. výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha

V letech 1960–1969 spadala naše farnost
pod duchovní správu farnosti Pohořelice,
neměli jsme vlastního faráře a kněží k nám
museli dojíždět. Průběh událostí z těchto
let zaznamenal Josef Pospíšil.

Jednání u prezidenta
V roce 1961, hned po odvolání dp. Slouky,
asi 12 našich farníků jelo jako delegace
přímo k prezidentu republiky Antonínu
Novotnému, pokusit se celou tuto záleži-
tost urovnat. Bylo jim sice přislíbeno, že do
naší obce bude poslán někdo a na místě
samém tuto záležitost vyšetří. Jenže nikdo
z farníků ze strany obce nebyl o ničem
informován, nikdo z členů delegace, jež
byla v Praze, se už v prezidentské kance-
láři nezeptal, zda bylo provedeno šetření a
jak to dopadlo, a tak celá záležitost byla
dána do klidu a pochována. Fara byla pře-
budována na školku pro děti.

A čas šel dál a o nás zde se nikdo ne-
staral. Až se naplnila míra a farníci si řekli,
že už je toho dost

V roce 1966 vybrali jsme mezi sebou
sedm mužů, jejichž děti už měly školní
docházku ukončenou, takže nějaké těž-
kosti z této strany už pro ně nehrozily.
Jediný Josef Růžička, přesto, že jeho děti
do školy chodily, vždy šel s námi jako de-
legát a všechny listiny, žádosti i protesty
podepisoval.

Každý pak korespondoval s jedním
úřadem. Posílal podepsané žádosti, přijí-
mal odpovědi a opět na žádost odpovídal.
Na každou odpověď, kterou jsme obdrželi,
ať to bylo od kteréhokoliv úřadu, jsme
ihned odpovídali. Byla-li nepříznivá pro
nás, žádali jsme její zhodnocení u vyššího
úřadu, nebo prezidentské kanceláře. Kaž-
dá žádost i protest byl vždy podepsán
mnoha osobami, někdy i 70 a vždy celá
adresa, ulice a číslo domu.

Delegace na Městské radě
Zahájení tohoto dění bylo připraveno na
15. 1. 1967. Naše babičky jsme požádali,
aby přidaly nějaký ten „Očenáš“ za zdar
celé akce. Pan Čech byl poslán za dp.
Hozíkem, aby jej informoval, co se už příští
den odehraje. Delegace, složená z bratrů
Emila Skopala, Antonína Čecha a Theodo-
ra Mikulce, ten den navštívila Olomouckou
konzistoř a profesora Josefa Vranu infor-
movala o tom, co podnikáme, a žádala jej
o pomoc.

Delegace bratří: Gazárek Franta, Rů-
žička Josef, Kotásek Karel, Pospíšil Josef,
zašla odpoledne v 13:30 hodin na Měst-
skou radu v Otrokovicích a tam byla přijata
tajemníkem Josefem Poláškem a zástup-
cem Městského nár. výboru Rudolfem
Veselským. Josef Pospíšil tuto delegaci
zástupcům Městské rady představil a
v krátkém projevu naznačil, co přišla tato
delegace vyřídit, nebo aspoň upravit cestu
pro další jednání. Podle předpokladu bylo
jednání  ve lm i  obt ížné ,  žádný
z představitelů města nechtěl o ničem sly-
šet, ať jsme to obraceli, jak chtěli. Několi-
krát nám bylo naznačeno, že farnost byla
jednou provždy zrušena a nikdo ji už obno-
vovat nebude.

Budeme informovat
Po tříhodinovém jednání jsme dospěli
aspoň ke slibu, že Městská rada nebude
ničeho namítat, když nadřízené úřady nám
duchovního do Otrokovic přidělí. Ovšem
byt mu žádný nedají, protože nemají. To,
co nám slíbili, bylo vlastně dost. Žádost o
záležitosti jsme jim tam přenechali, i když
moc ochoty nejevili, aby celá rada, jak
bude mít sezení, ji projednala. Nakonec
jsme je upozornili, že opis této žádosti
posíláme: na kancelář presidenta, Konsis-
toř Olomouckou, Krajskému tajemníkovi
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pro věci církevní, Okresnímu národnímu
výboru, Okresnímu tajemníkovi pro věci
církevní a gottwaldovskému děkanu dp.
Přerovskému. Byli velmi zaraženi, ale za-
ujmout k celé věci správné a jediné možné
stanovisko nechtěli.

A tak se nám to vesele začalo točit a
motat. Dopisy a žádosti a odpovědi na
všechny a ode všech. Nejvíce ze všech se
do toho zamotal Krajský tajemník církevní
dr. Krejčí. Celou záležitost začal montovat
po svém a chtěl nám dát duchovního, až
bude postavena fara v Pohořelicích anebo
chtěl i tuto farnost snad spojit s námi, ale
nevyšlo mu to. Doporučoval nám, aby za
nás tyto věci vyřizoval dp. Hozík, ale vše
bylo marné, my jsme ho neposlechli.

Nalezena Nadační listina
Mezi tím se podařilo dp. Hozíkovi a bratru
Rochovanskému najít v bývalé faře
v komoře zapomenutou „Nadační listinu“
našeho kostela. Je psána německy a ještě
k tomu švabachem. Našli jsme si výtečnou
překladatelku a ona spolu s manželem
nám ji celou přeložili. Zajeli jsme i do Got-
twaldova k soudu a přesvědčili se o její
správnosti.

Dle této „Nadační listiny“ se obec Otro-
kovská před svědky zavázala, že daruje
dům č. 60 pro římskokatolického faráře,
pro jejich potřebu na věčné časy. Pořídili
jsme fotokopie tohoto dokumentu a znovu
jsme toto i s protestem proti nynějšímu
počínání Městské rady zaslali na úřady.

14 měsíců to trvalo
Nebylo to lehké. Všichni nám přáli šťastné-
ho ukončení tohoto procesu, ale moc tomu
nevěřili. Nazývali nás partyzány, protože
jsme jednali a zastupovali farnost, ale od
žádného úřadu, ať státního či církevního,
jsme povolení neměli. Čtrnáct měsíců trva-
lo, než se stalo skutkem to, oč jsme usilo-
vali, a než tajemník Otrokovické městské
rady Josef Polášek i předseda Oldřich Vrla
podepsali na Okresním národním výboru
vyřízení celé záležitosti.

Povolen nový duchovní
Tlak, jenž byl na všechno činěn, ji nakonec
přinutil, že v Gottwaldově, dne 8. dubna
1968, za účasti dp. děkana Přerovského,
zástupců Otrokovické městské rady a cír-
kevního tajemníka, byl pro naši farnost
duchovní povolen a datum nástupu stano-
ven na počátek školního roku.

Po dohodě nadřízených úřadů byl u
nás ustaven duchovní správce dp. Vojtěch
Frélich. Jemu vděčíme za to, že i když
věděl, že nemáme vlastně faru a že bude
muset bydlit v podnájmu, přece toto místo
vzal. Za jeho porozumění pro tuto zvláštní
svízelnost v naší obci, ať mu Pán odplatí
tak, jak on se obětoval.

Mezi tím, co jsme toto vše vyřizovali,
opravili jsme střechu kostela a chystali se
k opravě vnitřku, jak jej navrhl akademický
malíř Peňáz. Oprava vnitřku kostela byla
započata koncem září 1968 a vedl ji stavi-
tel Zelík z Malenovic. Dohotovena byla
v červnu 1969. Všem, kdož nám pomáhali,
ať Pán odplatí.

Všechny tyto žádosti, dopisy, odpovědi
i protesty, skládal Josef Pospíšil se spolu-
pracovníky. Spolupracovali: Josef Kedra,
Antonín Čech, Ignác Horák, Emil Skopal,
Theodor Mikulec, Karel Kotásek, Josef
Růžička, František Gazárek, Jaroslav On-
dráček a Ladislav Rochovanský. 

Z kroniky vybral Petr Věrný,
upravil Pavel Ludvík

Poděkování za příspěvky
V prvních číslech občasníku z letošního
roku jsme vzpomínali na dobu, kdy se
připravoval a stavěl kostel sv. Vojtěcha.
FOM přinesl mnoho vzpomínek a příběhů
z té doby. Rád bych poděkoval všem, kteří
poslali své zážitky. Mé díky však patří i
řadě dalších, kteří dávali vhodné tipy na
pamětníky, zprostředkovali s nimi kontakt,
kteří vyprávění přepsali a upřesňovali in-
formace, protože po letech si už málokdo
byl ve vzpomínání zcela jistý.

Pavel Ludvík
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 Petr Věrný představil svou knihu „Dlouhá
cesta“. Kniha popisuje snahy o vybudování
nového kostela v Otrokovicích a vyjde při
příležitosti 20. výročí posvěcení kostela sv.
Vojtěcha. Cena knihy bude 350,- Kč, bude
možné ji zakoupit v sobotu 18. 4. po slav-
nostní mši svaté, na odpoledním posezení
na sokolovně, po obou mších v neděli
19. 4. a pak bude také k dispozici k zakou-
pení ve farní knihovně.
 Na Květnou neděli bude místo křížové
cesty v 15 hod. adorace pro děti a rodiče,
do které budou zapojeny děti z nábožen-
ství.
 Kladně byla hodnocena oprava osvětlení
křížové cesty.
 Návrh popisek pod křížovou cestu se
nebude realizovat.

 PR odsouhlasila plakáty a pozvánky na
oslavy 20. výročí posvěcení kostela sv.
Vojtěcha.
 Členové PR se zapojí při přinášení darů
při slavnostní mši sv. v sobotu 18. 4.
 PR se seznámila s diecézním progra-
mem v květnu v Olomouci v rámci NEK
2015, na který jsou všichni zváni. Žáci
náboženství v pátek 15. 5. dopoledne,
mládež večer a ostatní v sobotu 16. 5.
 Členové PR byli informováni o první
schůzce ohledně Noci kostelů, kde se řešil
program ve všech kostelích a otevřena
bude i charitní kaple. Program bude zamě-
řen na 20. výročí posvěcení kostela sv.
Vojtěcha, budou nachystány aktivity pro
děti, Večer chval...

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
Na Květnou neděli 29. 3. od 16 do 18 hod. za přítomnosti více zpovědníků.
Ve středu 1. 4. hodinu před mší sv.
V Kvítkovicích v úterý 31. 3. v 17 hod.

Velikonoce v naší farnosti

Z jednání pastorační rady farnosti 16. 3. 2015

Přehled farních zpráv

Svátek Otrokovice Kvítkovice

Zelený čtvrtek 2. 4. 18:30

Velký pátek 3. 4. 18:30

15:00

Bílá sobota 4. 4. 9:00 -19:00

Památka večeře Páně

Památka umučení Páně

Křížová cesta

Přístup k Božímu hrobu

Velikonoční vigilie 20:00

Velikonoční neděle 5. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7:30, 10:30 9:00

Velikonoční pondělí 6. 4. 7:30 9:00

Pohřby za poslední období
Václav Bábek, Helena Kasalová, František Ocelík, Bohumír Veselý, Mária Podzimková
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Sbírka na nové sochy ve farním kostele
Naše farnost shromažďuje individuální finanční dary, které budou sloužit na pořízení

nových soch do výklenků kostela sv. Vojtěcha. Již byly instalovány sochy sv. Anežky
České a sv. Jana Pavla II. Cena každé sochy činí cca 200 tisíc Kč.

\c

Stav sbírky k 15.3.2015:
Z kasiček 57 640 Kč
Od jednotlivých dárců 169 800 Kč
Celkem vybráno 227 440 Kč
Od konce ledna nám přibylo asi 18 tis. Kč.

Z celkové částky je 200 tisíc Kč určeno na sochu sv. Jana Bosca a
zbylých 27 440 Kč je na sochu sv. Zdislavy.
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.

Další Dopletná
Setkání pletařek „DOPLETNÁ“ se koná v sobotu 2. května v Přerově. Pletařky, které
mají zájem o účast, se mohou přihlásit ve farní knihovně.

Oslavy 20. výročí posvěcení kostela sv. Vojtěcha

Jelikož datum výročí 1. 4. letos vychází
na Svatý týden, připomeneme si

20. výročí posvěcení v sobotu a neděli
18. a 19. dubna. Nyní čekáme, zda účast
potvrdí arcibiskup Jan Graubner, nebo zda
pošle svého zástupce.

Hlavní slavnostní mše sv. proběhne
v sobotu v 10 hod. V kostele bude výstava
fotografií ze stavby i jejích příprav, která se
pak využije také při programu Noci kostelů.
Odpoledne ve 14 hodin bude pro farníky a
pamětníky stavby připraveno posezení na
sokolovně, při kterém zahraje cimbálová
hudba a bude prostor na vzpomínky ze
stavby kostela. Kromě toho tam také pro-
běhne prezentace, jak rozmanitým způso-
bem jsou prostory kostela kromě bohoslu-
žeb využívány.

Nejširší veřejnost je také zvána
v neděli v 16 hodin do farního kostela na
vystoupení souboru Žesťová harmonie.
Tento soubor je nejmladším komorním

sdružením zlínských filharmoniků a jejich
vystoupení podpoří město Otrokovice pod
záštitou starosty. Koncertu bude pro věří-
cí předcházet v 15 hodin svátostné po-
žehnání.

Těším se na setkání se všemi, kteří
pozvání na oslavy výročí přijmou. 

O. Josef Zelinka

Program oslav
Sobota 18. 4. 2015
10:00 Slavnostní mše svatá ve farním

kostele, na kterou je pozvaný
arcibiskup Jan Graubner

14:00 Program na sokolovně pro farní
společenství a hosty

Neděle 19. 4.
15:00 Svátostné požehnání ve farním

kostele
16:00 Koncert Žesťové harmonie ve

farním kostele



10

Eucharistický kongres neznamená, že
jde někde o nějaké zasedání teologů a

odborníků na svátost Eucharistie.
Jeho smysl a význam naplníme přede-

vším v našich společenstvích a farnostech,
když společně uděláme něco pro obnovu a
prohloubení našeho vztahu k Pánu Ježíši
právě prostřednictvím Eucharistie.

Tomu se od ledna věnujeme každý
první pátek v měsíci při adoraci a v neděli
před tím při promluvě. Rád bych srdečně
pozval ke společné modlitbě na tento úmy-
sl při následujících adoracích všechny,
kteří se chtějí snažit dát Pánu Ježíši skrze
tuto svátost co nejvíc místa ve svém srdci.

Adorace dětí
Také spolu s dětmi v náboženství se učí-
me úctě k Pánu Ježíši při vystavení Nej-
světější svátosti. Proto se v jednotlivých
ročnících děti postupně místo obvyklé ho-
diny účastní krátké adorace a učí se tak
vnímat Ježíšovu přítomnost a možnost
svěřit mu tímto způsobem, cokoliv je třeba.

Adorace na Květnou neděli 29.3. v 15 hod.
Právě v den zveřejnění tohoto čísla občas-
níku jsou děti s celými rodinami zvány na
společnou adoraci, která je přizpůsobena
jejich věku a současně jde o přípravu na
setkání dětí v Olomouci. 

O. Josef Zelinka

Jak se na kongres připravujeme v naší farnosti

Národní eucharistický kongres 2015

Příprava při arcidiecézním setkání v Olomouci

Pátek 15. května
Setkání dětí z náboženství
10:00 Předprogram
11:00 Mše sv.
Oběd (z vlastních zásob), doprovodný
program, adorace (kostely v centru města)
14:45 Zakončení setkání
Do 15:00 odjezd dětí

Večerní program pro mládež v katedrále
19:00 Mše svatá
20:00 Adorace
21:00 Večer chval
Možnost přespání

Sobota 16. května
Program pro věřící
10:00 Začátek programu
10:00 - 11:30 Programy v kostelích

v centru Olomouce
11:30 – 12:30 Oběd (z vlastních zásob)
12:30 – 13:30 Adorace v kostelích

v centru Olomouce
13:30 Eucharistické průvody

z kostelů do katedrály
15:00 Mše sv. (katedrála)

Přihlašování
Prosíme rodiče žáků náboženství, aby zvážili možnost účasti svého dítěte na společné
výpravě autobusem v pátek 15. 5. a na tento den omluvili své děti ve škole. Jsou zvány
všechny děti od 3. do 9. třídy. Žáci 1. a 2. třídy se budou moci přihlásit, pokud budou mít
svůj doprovod.
Ostatní věřící se budou moci přihlásit na dopravu autobusem na program v sobotu
16. května. Podrobnější informace o programu a přihlašování budou po Velikonocích. 

Všichni věřící olomoucké arcidiecéze jsou zváni na program věnovaný NEK 2015
v Olomouci 15. - 16. května 2015.
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Sestry a bratři, prožíváme postní dobu,
kdy se více zamýšlíme nad sebou a

nad naším vztahem k Bohu. Dnešní první
čtení o desateru přikázání (Ex 20, 1-17)
nám chce přiblížit náš křesťanský morální
kodex, abychom si podrobněji prozpytovali
naši mysl: jak jsme na tom my v oněch
deseti bodech, které vymezují náš vztah
k Bohu a k bližním?

Deset přikázání
předal sám Bůh Moj-
žíšovi na dvou ka-
menných deskách,
jak o tom čteme ve 2. i 5. knize Mojžíšově.
To desatero na dvou kamenných deskách
psané samotným „prstem Božím“ - jak říká
Písmo, je tím nejdokonalejším zákoníkem,
který člověk pro svůj pozemský život do-
stal. Je stručný, ale výstižný, a shrnuje
všechno, co má člověk činit, aby žil poctivý
život, aby dobro rozdával a sám v dobru žil
a aby se varoval všeho, co nás navádí
k nepravostem, ke kterým nás vybízí zlý
duch a zloba v nás.

Mnoho právníků, sociologů, soudců i
moralistů se v průběhu staletí snažilo a
snaží vymyslet zákoník dokonalejší, ale
marně. Je to přirozené a logické - protože
autorem DESATERA je ten nejmoudřejší -
nejvýš svatý Bůh.

Boží duch nás vede i samotnou sklad-
bou desatera, které má dvě základní části:
ta první část vymezuje vztah člověka
k Bohu a je obsažena v prvních třech při-
kázáních. To zásadní a nejdůležitější je
dospět k víře, dospět k poznání, že Bůh je.
Znamená to, ztotožnit se s tím, co sám
Hospodin vyslovil na úvod desatera: „Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh; nebudeš mít jiné
bohy mimo mne.“ Z tohoto poznání pak už
vyplyne druhé přikázání - mít úctu a ne-
smírně si vážit svého Stvořitele - neboť
nás stvořil ke svému obrazu. A z tohoto
přikázání pak už vyplývá přikázání třetí, tj.
svatost sedmého dne, který je určen jako
den díkuvzdání, den odpočinku od práce a

jako den věnovaný Bohu (pro nás je to
účast na liturgii).

Druhá část desatera, zahrnující 4. až
10. přikázání, je neméně důležitá a zá-
vazná. Cti svého otce i matku, nezabiješ,
nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé
svědectví, nebudeš dychtit po majetku ani
po ženě svého bližního. Tato část desatera

určuje, jaké mají být
vztahy mezi lidmi -
mají to být vztahy úcty
a dobra. Mají to být
vztahy rovnosti všech

bez ohledu na společenské či sociální po-
stavení. Mají to být vztahy blíženské lásky,
tolerance a nikdy ne nenávisti.

Zde stačí připomenout Hitlerovu nená-
vist k Židům - vedoucí až k holokaustu;
nebo nenávist komunistů vůči těm, kdo
odmítali jejich ideologii.

Desatero - to nejsou příkazy, které by
byly proti dobru a rozvoji člověka, ale jsou
to milníky postavené na naší životní cestě,
abychom po ní bezpečně kráčeli jako ob-
čané i jako věřící až k bráně věčnosti. Jsou
to milníky, které nám říkají: „za ty už ne-
smíš“ -– tam jsou srázy (či močály) nebez-
pečné pro tvůj život, pro život tvé duše.
Jsou to srázy vedoucí ke zlu, ke hříchům,
či dokonce k duchovní smrti.

Je to obdobné jako v občanské společ-
nosti - i tam nás omezují např. dopravní
předpisy a značky; nejsou také proti obča-
nům, ale pro jejich zdraví, pro jejich dobro.

Předvelikonoční doba je příhodná
k promýšlení desatera, tedy jaký je můj
vztah k Bohu a jaký je můj vztah k bližním.
A tak při postním ztišení a na prahu svaté-
ho týdne vložme do Kristova milosrdenství
naše lidské chybování s prosbou, aby
v nás upevnil vůli žít ve shodě s desaterem
jako vodítkem pro spokojený, dobrem na-
plněný život provázený Boží pomocí a
Božím požehnáním. 

Alois Orlita, jáhen

Desatero je jako dopravní značky

Homilie ze třetí neděle postní
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Co se událo na Charitě od ledna

Vážení čtenáři, po dohodě s redakční radou občasníku a krátkém průzkumu mezi vámi
jsme se rozhodli přistoupit na novou formu informování o dění v Charitě sv. Anežky

Otrokovice. Rádi bychom vás po nějaký čas pravidelně informovali o bezprostředně pro-
běhlé době a našich plánech do nejbližších měsíců. K tomu vždy připojíme jednu struč-
nou kazuistiku, tedy příběh klienta, která vám blíže představí, v čem vlastně spočívá naše
práce. Případné dotazy směrujte třeba na mě nebo na vedoucí jednotlivých služeb. Tak
tedy, příjemné čtení. 

Zdraví vás Mgr. Jiří Vlček, zástupce ředitele

Charitní domov Otrokovice
Charitní domov Otrokovice vám děkuje za
účast v Tříkrálové sbírce na našem domo-
vě pro seniory.

V poslední době narůstá počet klientů
vyžadujících zvýšenou péči. Také roste
počet úmrtí, jen od ledna do poloviny břez-
na tohoto roku u nás zemřelo 11 klientů.
Celková kapacita je přitom 46 míst (lůžek).
Pobyt zde se proto snažíme zpestřit akce-
mi - 23. února proběhlo vystoupení skupi-
ny Návraty z Tlumačova s fašankovým
průvodem a 17. března jsme s podporou
Nadace Česká spořitelna otevřeli reminis-
cenční (vzpomínkovou) místnost, koncem
března pak proběhlo tradiční posezení
s panem Zimákem.

Uvítáme vaši pomoc při jarním mytí
oken - přihlaste se! Do června plánujeme
ještě stavění a kácení májky, oslavu Dne
matek, Noc kostelů a posezení u cimbálu.

Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba působí na
území ORP Otrokovice (tj. konkrétně v
obcích Otrokovice, Žlutava, Bělov, Napa-
jedla, Pohořelice) a využívá ji nyní 20 kli-
entů. Pracovní tým pracuje ve slože-
ní vedoucí a sociální pracovnice, 3 pečo-
vatelky a 2 pečovatelky na dohodu (zástup
v nemoci nebo o dovolených).

V současné době provádíme aktualiza-
ci metodik a jednotlivých standardů
s metodikem organizace a zakoupili jsme 5

nových polohovacích postelí a
an t i dek ub i t n í c h  m a t ra c í
s kompresorem. Čeká nás od-
borné vzdělávání, účast na od-
borných kolegiích pečovatelských služeb
konaných Arcidiecézní charitou Olomouc a
zavádění nového softwaru pro evidenci
výkonů.

Samaritán - služby pro lidi bez přístřeší
Samaritán - služby pro lidi bez přístřeší
mají od ledna nového vedoucího, Mgr.
Aleše Jaroše. Bývalému vedoucímu To-
máši Bernatíkovi děkujeme za jeho dosa-
vadní práci a přejeme mu hodně zdaru
v novém zaměstnání.

Samaritán se aktivně podílí na vzniku
Potravinové banky ve Zlínském kraji.
V terénní službě lidem bez domova začí-
náme pracovat s novým informačním sys-
témem. Ve všech službách se častěji se-
tkáváme s klienty s psychiatrickým one-
mocněním a potřebovali bychom proto
psychiatrického konzultanta.

Na azylovém domě se pracovníci pro-
školili v poskytování krizové intervence a
realizovali sociální pomoc pro hlucho-
němého klienta. Každý klient zde má mož-
nost rozvíjet svoji dovednost hospodaření
s penězi skrze systém depozitního účtu.
Pro klienty jsme navíc k dispozici každé
pondělí a středu do 17:00 hod.

Letos se chystáme na jarní úklidy a
plánujeme dovybavení pokojů. V září pak

Charita vás informuje
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oslavíme 20 let činnosti azylového domu a
chceme proto navrhnout a zrealizovat dů-
stojné oslavy pro veřejnost.

Azylový dům Nový domov
Azylový dům pro rodiče s dětmi v tísni a
samotné ženy Nový domov Otrokovice na
Trávníkách provozuje svou činnost
v prostorách Města Otrokovice. S jeho
pomocí se v lednu podařilo vyměnit všech-
ny sprchové kouty na pokojích.

Díky daru firmy IKEA Brno jsme mohli
obnovit vzhled společenské místnosti
(obýváčku) a zejména její dětské části, kde
budou nové koberce pro děti a další náby-
tek. Uskutečnil se pravidelný program výuky

vaření z levných potravin, den kreativního
tvoření a karneval pro děti a jejich rodiče.

V současné době hledáme 2 nové pra-
covníky na poloviční a celý úvazek. 30.
dubna nás čeká pálení čarodějnic a
v červnu pak oslava Dne dětí.

Terénní služba rodinám s dětmi
Tuto službu zabezpečují 4 sociální pracov-
nice a vedoucí, aktuálně spolupracuje se
43 rodinami z Otrokovic a blízkých obcí.
Navázali jsme spolupráci s Univerzitou
Tomáše Bati, kde formou besed seznamu-
jeme studenty s prací s rodinami. 3 pra-
covnice absolvovaly výcvik v mediacích, tj.
zprostředkování sporů a sporných situací.

Pro zvýšení informovanosti o činnosti
služby a jejích možnostech plánujeme
setkání se starosty obcí, zástupci MŠ a
ZŠ, kde bychom chtěli probrat také mož-
nosti spolupráce, a chystáme se na akci
Prostor pro rodinu.

Pokud vás něco z výše uvedeného
zaujalo a chcete nás navštívit, spolupraco-
vat, pomoci nám, kontaktujte nás. A na
závěr slíbený příběh. 

Pan Svatopluk je obyvatelem Azylové-
ho domu Samaritán na Baťově. Celý

jeho příběh se zkomplikoval v létě loňské-
ho roku. Po značných zdravotních obtí-
žích, které připisoval pouhému nachlazení,
mu bylo diagnostikováno onkologické one-
mocnění.

Pan Svatopluk, stále bydlící v azylo-
vém domě, podstoupil léčbu. Se závažnou
nemocí se sám velmi statečně popral a
snažil se udržet pozitivní myšlenky, i když
ho to stálo hodně sil. V boji proti nemoci
mu také pomáhalo prostředí azylového
domu a také přátelské vztahy s pracovníky.
Snažili jsme se ho co nejvíce podporovat
hlavně po psychické stránce, být mu oporou
a pomáhat mu v jeho těžké situaci.

Panu Svatoplukovi při léčbě pomohlo

také jeho zapojení v pracovní terapii. I
když ho boj s nemocí velmi vysiloval, kaž-
dé ráno v sobě našel sílu zasednout ke
svému šicímu stroji a tvořit krásné tašky.
Jak sám také říká, „je lepší něco dělat, než
myslet na nejhorší“. A tak díky pocitu, že je
velmi užitečný a zároveň tvoří krásné věci,
které se lidem líbí, našel v sobě pan Sva-
topluk sílu s nemocí bojovat.

Momentálně je jeho stav stabilizovaný.
Pracovní terapie se stala součástí jeho
volného času. Má podanou žádost o měst-
ský byt, a tak doufáme, že by mohl brzo
najít klid a nový prostor ke svému tvoření.
Jsme moc rádi za to, že naše služba po-
máhá lidi nejen posunovat dál v jejich živo-
tě, ale že díky naší pomoci také získávají
sílu dál o svůj život bojovat. 

Příběh pana Svatopluka

Tematickou dvojstranu připravili pracovníci Charity sv. Anežky Otrokovice
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V Katolickém týdeníku č. 45 z minulého
roku čteme, že skupina křesťanů na

Slovensku se zorganizovala k modlitbě a
půstu za kněze. Jde jim o to, aby si věřící
byli vědomi důležitosti modlitby za kněze.

Rozhodli se, že se budou každý první
čtvrtek scházet k modlitbě, slavení mše
svaté a k adoraci v šaštínské bazilice. Při-
bližně v té době požádal i náš O. Josef
svoje farníky, zda se nechtějí scházet kaž-
dý první čtvrtek k tiché adoraci. Zájem byl
malý, ale důležitost modlitby se nám zdála
být důvodná, tak jsme se nevzdali.

Požádali jsme O. Josefa, abychom se
mohli scházet každý čtvrtek od 9 do 11
hodin. Utvořili jsme skupinky, ve kterých se

služba střídá po jedné hodině.
Mysleme na naše kněze, zajímejme se

o jejich potřeby, pomáhejme jim třeba
modlitbou. Tak jako my, i oni v životě zá-
pasí s různými problémy, ani jim se staros-
ti nevyhýbají.

Jejich hlavní úkol je pořád stejný. Po-
volal si je Bůh s přesným zadáním: jděte a
hlásejte evangelium. A tak bychom chtěli i
vás pozvat: připojte se k pravidelným ná-
vštěvníkům čtvrtečních adorací v nádherné
tiché chvilce s Pánem Ježíšem. On na nás
čeká s otevřenou náručí, a když mu nabíd-
neme svoje srdce, neodejdeme
s prázdnou. 

Marie Stružková

Udělejme něco pro své kněze

Pozvánka na mši svatou k 70. výročí vypálení Ploštiny
„Zasměj se do lesa a uslyšíš,
jak všechno v ozvěně se směje a raduje s tebou.
Zaplač si a horští velikáni budou s tebou
šumět v pláči a bolesti.“

P. Vladimír Růčka, Ploština žaluje
Těsně před ukončením 2. světové války
byla dne 19. dubna 1945 vypálena nacisty
pasekářská osada Ploština. O průběhu
vraždění a zkázy Ploštiny se zachovalo
jediné svědectví člověka, který jako zázra-
kem vyvázl z ohnivého pekla. „Pasekáři
byli šacováni a i nejdrobnější cennosti
museli odevzdat. Také všechny domy byly
před zapálením důsledně vyrabovány. Lidé

byli vyslýcháni a následně po skupinách
vháněni do hořících domů. Někteří byli
zastřeleni, jiní zemřeli až v plamenech.“
Zastřeleno a upáleno bylo celkem 24 zdej-
ších obyvatel.

Kaple Panny Marie Bolestné na Plošti-
ně v sobě nese vzpomínku na všechny,
kteří nalezli smrt při tragédii, kterou je toto
místo trvale poznamenáno. Stejně jako
každý rok, tak i letos se k 70. výročí vypá-
lení Ploštiny bude konat mše svatá. Pro-
běhne v neděli dne 19. dubna v 11.00 hod.
v místní kapli Panny Marie Bolestné. 

Milan Zicha

V pátek 29. května proběhne Noc kos-
telů. K zajištění jejího průběhu opět

budeme potřebovat 20-30 lidí. Jejich zapo-
jení nebude vyžadovat žádné zvláštní
schopnosti, jen ochotu obětovat několik
hodin svého času, stát nenápadně někde
bokem, prohodit pár slov s návštěvníky,
přisunout židle či narovnat ubrus, nebo
také namazat chleby a nalít čaj. Farníků,
kteří toto zvládnou, je jistě mnoho.

Prosím, promyslete už teď, zda byste
nemohli při této akci pomoci, a rezervujte
si konec května ve svém diáři. Akcí je moc
a lidí obvykle málo. Mnozí z vás se kromě
bohoslužeb jen zřídka účastní jiných farních

aktivit, ale hledají ve farnosti své místo a
přemýšlejí, jak by mohli být užiteční. Noc
kostelů je pro vás ideální příležitost: sezná-
míte se ostatními, naučíte se možná něčemu
novému a navíc zažijete příjemný večer.

Noc kostelů se stává tradiční společen-
skou akcí. Na mnoha místech (i u nás) na
ní spolupracují městské úřady a necírkevní
subjekty, starostové a primátoři ji zaštiťují
svým jménem, píše se o ní v médiích.
Okolí očekává, že akci uspořádáme. Po-
mozte nám prosím tato očekávání naplnit.

O možnostech, jak se přihlásit, budete
informováni po Velikonocích. 

Pavel Ludvík

Květnová Noc kostelů – příležitost i pro tebe
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Ze života Tomíků
 Třetí únorový víkend, 20. – 22. 2., se u
kluků nesl ve znamení víkendové akce.
Společně vyrazili do obce Středolesí. Níz-
ká venkovní teplota ani sníh klukům neza-
bránily v sobotu vyrazit na nedalekou zří-
ceninu hradu Puchart, kde se posilnili tra-
dičním chlebem. A pro zahřátí svých
zkřehlých končetin si jako správní táborníci
rozdělali oheň. A protože sníh nás letošní
zimu nepoctil moc dlouhou návštěvou,
využili jeho přítomnosti kluci dokonale a
zahráli si sněhovou bitvu. V neděli se pak
v pořádku vrátili domů.
 V sobotu 28. 2. se v suterénu našeho
farního kostela konaly již 8. otrokovické
olympijské hry. Zúčastnění sportovci sou-
těžili v rozličných a neobvyklých disciplí-
nách (např. vzdušný hokej, piškvorky, ku-
želky, hod na koš, šipky nebo skok v pytli).
Celé odpoledne se neslo v duchu fair play.
Nejlepšími sportovci se stali Martin Pikola
v mladší kategorii (do 10 let) a Martin Ja-
neček ve starší kategorii (do 15 let). Vítě-
zům gratulujeme a všem zúčastněným
děkujeme za jejich přítomnost a výbornou
atmosféru.

 První březnový víkend, 6. – 8. 3., se
skupinka starších kluků a holek vydala do
Nové Hradečné na víkendovou akci. V
sobotu se vydali na procházku po naučné
stezce na Bradlo, na krásnou vyhlídku.
Zahráli si taky nějaké hry, ať už jen tak pro
zábavu nebo zaměřené na spolupráci a
důvěru. Večer si pak spolu s O. Pavlem
Stuškou povídali na téma ctnost. Dle jejich
vlastních slov to byl skvěle strávený čas!
 V sobotu 14. 3. se kluci i holky z obou
oddílů zúčastnili oddílových turistických
závodů „nanečisto“. Mohli si vyzkoušet, jak
takový závod vypadá nebo jak zvládají
jednotlivé závodní disciplíny. Myslím, že se
všichni s topografickými značkami, uzly
nebo dřevinami poprali statečně. A už se
těšíme, jak naši „oddíláci“ dopadnou na
letošních prvních turistických závodech,
které se uskuteční v sobotu 28. 3. u nás
v Otrokovicích.

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: 26.4.2015 Vydání dalšího čísla: 10.5.2015

 Na policii zvoní telefon, že tři duchovní
budí pohoršení, protože hrají v hospodě
karty o peníze. Hlídka přijede do hospody
a uhodí na trojici u stolu, zda opravdu hráli
o peníze. Katolický kněz se dušuje, že to
není pravda. Evangelický pastor zapírá
stejně urputně. Policista se nakonec ptá
židovského rabína: „Hrál jste karty o pení-
ze?“ Rabín rozhodí rukama a povídá:
„Nevíte, jak jsem mohl hrát karty sám?“
 Žena si stěžuje známé na sousedku, že
o ní roztrušuje výmysly a lži. Přítelkyně jí
odvětí: „Dokud jsou to lži, je to dobré. Hor-
ší by bylo, kdyby to, co říká, byla pravda.“

 „Jak jsi spokojen se svým zetěm?“ ptá
se muž přítele. „Je velice šikovný a praco-
vitý, ale má jednu vadu. Neumí hrát karty.“
„To snad není vada, to bys měl být rád,“
říká muž. „Jenže on je hraje,“ odvětí přítel.
 Věřícího studenta se ptá profesor u
zkoušky z filozofie: „Co je to zázrak?“ Stu-
dent na to: „Událost, kdy chce Hospodin
dát najevo svou existenci.“ „A co je to ná-
hoda?“ klade další otázku profesor. „To je
situace, kdy chce Hospodin zůstat inkogni-
to,“ odpovídá student.

Smějeme se



16

Osmisměrka pro děti
Těsně před Velikonocemi, 1. dubna 2015, si budeme připomínat 20. výročí po-
svěcení našeho farního kostela. A na konci měsíce, 23. dubna, budeme slavit
svátek sv. Vojtěcha, patrona tohoto kostela. Tento světec bývá zobrazován s
pádlem, protože se traduje, že ... (řešení najdeš v tajence).

ADAM, ALBA, ANDĚL, ARCHITEKT, BASA, BDÍT, BICÍ, DÍTĚ, EDEN, ESTER, EZAU,
FARÁŘ, HADICE, HRAD, HRÁT, CHARITA, CHORÁL, CHUDÝ, JAVOR, JÍZDNÉ, KAIN,
KATALOG, KMOTR, KNÍREK, KONEV, KŘESLO, LAKOMÝ, LHÁT, LÍNÝ, MÁLO, MAPA,
MRÁZ, MUDRC, NOTA, NOVÝ, OBILÍ, OBLEK, OHEŇ, OTOK, PÍSMO, PLOT, POLE,
PRODAT, PŘÍSLIB, SÍLIT, SMRT, SNÍH, SOUD, STÁT, ŠVESTKY, TERMÍN, TETA,
ÚKOL, ÚTES, VĚŘÍCÍ, VĚTRNO, VINA, VÍNO, VÍTR, ZADEK, ZDÁT, ZEMĚ, ŽALM

Najdeš 10 rozdílů mezi dvěma vajíčky?


