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Bludiště, osmisměrka

ato slova křesťanské písně mne během postní doby
zasáhla do srdce. Žijeme na tomto světě svůj každodenní život. Ráno vstáváme, jdeme do práce nebo do školy, odpoledne se věnujeme rodině, vaříme, uklízíme, pereme, koukáme na televizi, sportujeme, večer jdeme spát.
A tak ubíhá den za dnem, týden za týdnem, rok za
rokem. Máme své radosti, touhy, chvíle naplnění. Ale i své
bolesti, svá trápení, nedorozumění, nepochopení. Kolem
nás žijí lidé. Někteří jsou nám blízcí, některé vídáme a
zdravíme občas, jiné nevnímáme.
A já jsem si uprostřed tohoto všedního života při slovech písně uvědomil, kdo mne zve k sobě domů. Je zde
Někdo, komu na mně záleží, Někdo, koho sice často ani
nevnímám, ale pro koho jsem tak důležitý, že mi chtěl být
blízko. Proto přišel. Proto žil náš život. Proto podstoupil
mučení a strašnou smrt. A tím to neskončilo, On vstal!
Bolestí a smrtí jen prošel, aby nad námi ztratily svou moc.
A také proto, abych uvěřil, že Mu na mně záleží.
V tom je podstata Velikonoc. Bůh přichází do mého
života, pokud mu to dovolím. Rád by se mnou prožíval
úplně všechno. To neznamená, že se musím denně modlit
dlouhé naučené modlitby. Nebo že musím být každý den v
kostele. Spíše to znamená vědomě Ho pouštět do událostí
svého života. Věnovat mu třeba malé chviličky během
dne, kdy si mohu uvědomit: Je se mnou Bůh, čeho bych
se bál.
On, mocný Bůh, touží po vztahu se mnou. Ale vztah
musí vždy chtít obě strany. A mně něco docvaklo. I já
mám říci Bohu: Pojď domů, vrať se zpět. Vrať se do mého
života, do mé rodiny. Vrať se do naší kuchyně, k nám na
chalupu.
Vrať se do mého ranního vstávání, do mé práce. Do
mých vztahů s mými blízkými i kolemjdoucími. On přijde,
čeká na moje pojď a nijak mi nebude vyčítat, že jsem ho k
sobě nezval několik dnů, měsíců i let. Velkoryse pomlčí o
tom, že jsem ho ignoroval. Je tu pro nás, pro všechny, bez
rozdílu. S Ním vždy přichází radost, pokoj, úsměv, porozumění... 
Petr Staněk
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INRI – nová hra ve zlínském divadle
V

únoru měla ve zlínském divadle premiéru nová hra, představující z několika pohledů
Kristův příběh na této zemi. Hlavní roli hraje Zdeněk Lambor, který pochází z naší
farnosti a mnozí ho zde dobře znají. Rozhovor s ním vznikl krátce po premiéře.
Zdeňo, o čem ta hra je?
Jaké je to hrát osobně Ježíše Krista? Je
to čest?
Má širší kontext. Je tam víc zdrojů. Jsou
tam kromě kanonických evangelií apokryfJe to čest, ale zároveň i obrovská zodponí evangelia a je tam použitá i současná
vědnost. Takovou zodpovědnost jsem na
tematická literatura. Hra je napsaná z více
divadle nikdy necítil, ale je to zároveň velúhlů pohledů jednotlivých aktérů těch situká radost. Reakce, které zatím mám, jsou
ací. Jednou se na to díváme z pohledu
převážně velmi pozitivní. A tak se o to víc
Piláta, jednou Josefa z Arimatie, jednou
těším na další reprízy. Největší pocit zodz pohledu některého evangelisty.
povědnosti byl kolem premiéry, protože
člověk žije ve velké nejistotě.
Bylo pro tebe jednodušší zkoušet Ježíše Krista, když jsi s ním od mala?
Na jednu stranu to je jednodušší, protože
si myslím, že Krista nemůže hrát nevěřící
člověk. Jsem o tom přesvědčen. Zároveň,
díky zkušenosti, kterou s Bohem mám,
daleko více vnímám náročnost a hloubku
úkolu. Nad tím, jak se dá hrát Kristus, jsem
přemýšlel skoro půl roku, než se hra INRI
začala zkoušet. Není to tak, že bych měl
nastudováno a rovnou začal zkoušet. Naopak, do studia bible jsem se ponořil daleko
víc než předtím.

Hra tedy není zaměřena přímo na samotného Ježíše Krista?
Samozřejmě středem příběhu je Ježíš
Kristus, ale vždycky je situace nazírána
z úhlu pohledu některé jiné postavy.
To znamená, že ty sám jsi neustále na
jevišti?
Úplně pořád na jevišti nejsem. Většinou
samotné postavy řeší buď Krista, nebo
jeho učení, pokud Kristus není fyzicky přítomen na pódiu.

Takže tě to s ním ještě více sblížilo?
Určitě, byl to takový požehnaný čas. Od
premiéry mám pocit, jako bych už jeden
půst prožil. Teď cítím, že musím jít do ještě
větší hloubky.

Jsi spokojen s hrou? Líbí se Ti?
Mně se líbil už ten prvotní nápad nazírání
na příběh z různých úhlů pohledů. Samozřejmě jsme o tom vedli debatu, jak některé situace vyznívají. Upravovaly se, ale
věřím tomu, že jsme udělali dobrou práci,
která je pravověrná a zároveň by mohla
přitáhnout i lidi, kteří něco hledají a nevědí
co. A zároveň nenaštvat lidi, kteří mají vůči
víře odpor.

Bylo načasování premiéry do doby
postní úmysl nebo náhoda?
Myslím si, že na to mysleli, když plánovali
celoroční program. Ale určitě do toho promlouvaly i provozní věci. Kdyby to nevycházelo, určitě by se INRI nasadilo v jinou dobu.

Dá se říct, že je hra poučná?
Poučná snad ani ne, nemá tendenci lidi
poučovat, to určitě ne, spíš se snaží podat
výpověď o obrovské lásce, kterou Bůh je.

Tím pádem mě napadá otázka, jsou ředitel divadla a režisérka věřící lidé?
Nechci za ně mluvit, ale myslím si, že ředitel není věřící člověk. Režisérka, která hru
i napsala, je věřící evangelička.
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Bude pro nevěřícího diváka náročnější
pochopit hru?
Mohlo by to tak být, protože představení
není z hlediska času chronologické. V tom
to může být těžší pro diváka, který se
v příbězích neorientuje, ale co vím od lidí,
kteří nejsou věřící, tak s tím problém neměli. Věřím tomu, že se v tom dá vyznat.
Takže si nevěřící člověk nemusí nastudovat bibli, než se na INRI půjde podívat?
Myslím si, že ne. Když tak postačí ilustrovaná dětská bible (šibalský úsměv herce).
Jak se zhostili hry tví nevěřící kolegové?
Bylo to zajímavé, protože na tohle téma
má každý nějaký názor. Byly konfrontační
momenty, kdy docházelo ke sporům, ať už
ze strany věřících, tak nevěřících herců.
Dlouho jsem ale nezažil, že by se
v generálkovém týdnu tým tak semknul a
k premiéře jsme dospěli jednotní. Z toho
jsem měl největší radost.
Nastala situace, kdy jsi s režisérkou
nesouhlasil, že je to proti tvému přesvědčení?
Nastala. Úplně na začátku, po prvním přečtení textu, poměrně hodně jsme o tom
debatovali a text se upravoval.

Kdyby ano, prošlo by to doma?
Já myslím, že by to prošlo 
Jak dlouho předpokládáš, že se hra
INRI bude hrát?
INRI má nevýhodu v tom, že je to únorová
premiéra a pro předplatitelské skupiny se
vyhraje do konce sezóny. To znamená, že
z logiky věci by mohla mít nejkratší život.
Od příští sezony se bude prodávat na volnou
kasu, tak uvidíme. Vše záleží na zájmu lidí.

Nevznikla z toho vypjatá atmosféra?
Vypjatá byla v prvotní chvíli, kdy jsem nevěděl, jestli oba (herec a režisérka) chceme totéž. To jsme si vyříkali a pak už žádný problém nebyl.
Teď mě napadá, režisérka přišla přímo
za tebou, že budeš hrát Ježíše, nebo to
vyplynulo z rozdělení hlavních rolí
v ostatních hrách?
Zásadní vliv mělo to, že mě zná a že jsem
věřící člověk. Také to bylo logické, protože
z hlediska věku a typu jsem pravděpodobně k postavě Ježíše Krista v souboru nejblíž.

Do konce sezony se divadelní představení INRI bude hrát kolikrát?
Do konce sezony se bude hrát minimálně
10 krát. A doufám, že se INRI bude hrát i v
příští sezoně.
Mrzelo by tě, kdyby hra měla krátkou
budoucnost?
Samozřejmě by mě to mrzelo. Léta jsem
nezažil inscenaci, kterou bych měl tak
málo rád, že by mě těšilo, když se stáhla
brzo. 
Ptal se Tomáš Čambala

Nenechal sis narůst vlasy?
Nenechal. Ptal jsem se, jestli si mám nechat narůst delší vlasy, ale domluvili jsme
se, že v tom není podstata poselství.
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Hudbou k Velikonocům
D

va týdny před Květnou nedělí si asi padesátka posluchačů vyslechla ve farním kostele pásmo varhanní hudby čtením prokládané žalmy, které pod názvem Ladíme postně předvedl Tomáš Ulrich.
Můžete nám říct pár slov o sobě, kde
žijete a jaké máte povolání?
Pocházím z Mohelnice na Šumpersku, ale
nyní bydlím v Brně a plánuji zde zůstat,
takže se považuji za Brňáka. Povoláním
jsem učitel, učím na prvním stupni Základní školy v Bystrci a jsem za tuto práci velmi
rád, protože je celkem tvůrčí a vděčná.

Všech 150 žalmů jsem si tedy rozdělil do
čtyř skupin; někdy byl jasný celý obsah,
někdy pouze pár veršů. 22. žalm je ten
„jasný“. Již druhý verš je vlastně zvoláním,
které použije Ježíš před svou smrtí, přímo
na kříži. V 53. žalmu je výrazný poslední
verš, z něhož jsem vybral motto celého
pásma: „Kéž už přijde... spása!“ (53,7a)

Jste znám tím, že vystupujete s pásmy
varhanní hudby, která jsou laděna postně, adventně, vánočně. Jak jste na takový nápad přišel?
Chtěl jsem nějak uplatnit svou zálibu ve
varhanní hudbě a v hraní. Přišlo mi škoda,
že lidé se naučí skladby, které snad zazní
v rámci koncertů uměleckých škol, ale
hudební život především v menších městech a vískách bývá chudý. Jelikož pro mě
je hraní pouze koníčkem, nejsem schopen
naučit se mnoho nových skladeb během
roku. Navíc samotná varhanní hudba mi
připadá pro běžného posluchače náročná
na koncentraci a také by vyžadovala kvalitní nástroje. To vše stálo u zrodu rozjímavých pásem žalmy - varhany.

Dá se najít dostatek skladeb, které se
inspirují postní dobou?
Domnívám se, že ano. Snad všichni dřívější skladatelé se inspirovali náboženstvím,
které je už ze své podstaty úzce spjato
s nejhlubšími touhami a potřebami lidského života. Na druhou stranu se domnívám,
že téměř všechny pouze instrumentální
skladby jsou něco jako „bezpohlavní andělé“, tedy že jsou vysoce duchovní a při
troše zdravého vkusu použitelné pro jakoukoli příležitost.
S těmito pásmy jste byl už na mnoha
místech. Jsou rozdíly v tom, jak je návštěvníci v různých městech a obcích
přijímají?
Ano, rozdíly jsou značné. Jak jsem uvedl
výše, snažím se dělat pásma tak, aby nebyla pouze bezobsažnou náročnou hudbou. Ale i tak není na některých místech
zájem o vážnou hudbu nebo dokonce o
kulturu jako takovou. Někoho odrazuje
kostel a žalmy, tedy zřetelný duchovní
obsah. Někde se nezdaří propagace. Takže jsem již hrál pro pár lidí i pro zaplněné
kostely.

Skladby jste proložil žalmy 22 a 53.
Proč právě ony dva v postní době?
Když jsem přemýšlel o vhodných textech
k pásmům Ladíme, která mají člověka
naladit podle konkrétní liturgické doby,
napadlo mě, že žalmy jsou až tři tisíce let
starým pokladem literárním i duchovním.

Půst je dobou ztišení a přemýšlení. Jak
s tím jde dohromady pásmo varhanní
hudby?
Velmi dobře. Vhodná hudba napomáhá
rozrezonovat nejhlubší struny v člověku a
tím ho otevřít pro vnímání TICHA. 
Ptal se Pavel Ludvík
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Co mi říká Bible
Neboj se, povolal jsem tě tvým jménem

N

eboj se, já jsem tě vykoupil, povolal
jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdešli přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes
řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm,
nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já
Hospodin jsem tvůj Bůh… Neboj se, já
budu s tebou. (Iz 43)
Náš život je protkán stereotypy i novými situacemi, se kterými se musíme vypořádat. Ne každý z nás je ale sebevědomý
a často jsme nejistí, když musíme dělat
něco, s čím dosud nemáme zkušenosti.
Přepadají nás pochybnosti „Zvládnu to?
Neudělám si ostudu? Není to nad moje
síly?“ V této chvíli nás Bible a verše v ní
mohou povzbudit. Bůh asi dopředu věděl,
že jsme takoví „pochybovači“, a proto nesčetněkrát v Písmu můžeme najít slova o
tom, abychom se nebáli.
Takovou výzvu najdeme i ve verši
z úvodu mého příspěvku. Oslovil mě, když
jsem šla před mnoha lety poprvé jako vedoucí skupinky na Tříkrálovou sbírku.

Dnes už je to akce všem známá, veřejností
celkem vstřícně přijímaná, ale v prvním
roce to bylo velké dobrodružství. Nikdo
nevěděl, s jakými reakcemi se můžeme
potkat, a přiznám se, že jsem z toho měla
obavy. Dodnes si pamatuji, jaká to pro mě
byla pecka, když jsem si tato slova přečetla a čas od času se k nim vracím – stále
jsou přece v mém životě situace, se kterými si nevím rady a takového ujištění, jakého „pomocníka“ mám po svém boku, není
nikdy dost. Takže – nebojme se! 
Jana Ludvíková

Jak jednoduché: neboj se, jen věř

M

ěla jsem večer před zkouškou ve
škole a četla si kapitolu Nového zákona, v níž představený synagogy prosí
Ježíše o pomoc při záchraně své nemocné
dcery. V ní byl i verš, který jsem si vybrala
při přípravě k biřmování jako své heslo:
„Neboj se, jen věř.“ (Mk 5,36)
Často jsme vybízeni k tomu, abychom
si četli z Písma, mnohdy je to však těžší,
než si myslíme nebo alespoň pro mě bylo.
Ovšem stojí to za to! Člověk se prostě
musí odhodlat, udělat ten první krok! Po
několika málo neúspěšných pokusech
jsem se opět rozhodla to zkusit, a to po
promluvě jednoho kněze, který říkal, že je
dobré najít si každý den alespoň chvíli
času…
A tak jsem začala číst Nový zákon,
vždy po dvou kapitolách a v tuto chvíli vě-

řím, že po Novém zákoně bude následovat
Starý zákon a pak se do toho pustím znovu a znovu. Mně osobně vyhovuje číst si
až večer před spaním – všude je klid a tak
se i já ztiším, odevzdám Pánu celý den,
čtu si, přemýšlím, a když mě cokoliv zaujme, podtrhnu si to.
A pak se může stát, že v textu najdete
odpověď na něco, co vás zrovna ten den
trápilo, nebo povzbuzení do dalšího dne,
když vás něco důležitého čeká atp. Přesně
tak, jak se to před zkouškou stalo mně.
Byla to náhoda, že jsem zrovna tehdy na
ten verš narazila? Tak se nebojte odhodlat
i vy - není podstatné, jak velké množství
denně přečtete, stačí si jen určit, kdy si
chcete udělat čas. A navíc vám budou i
bližší texty čtení při mších svatých. 
Pavla Janečková
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Poklekání při svatém přijímání

K

dyž se ujal pontifikátu Benedikt XVI.,
bylo při přenosech z Vatikánu vidět,
jak papež podává svaté přijímání věřícím
na klekátku. Postupně se objevili někteří
kněží, kteří to ve svém kostele rovněž zavedli. Další věřící nato začali poklekat i
tam, kde klekátko není.
Také na naši pastorační radu se dostala žádost, abychom v našem kostele pomocí klekátka umožnili přijímání vkleče.
Důvodem je, že je tím možno vyjádřit náležitou úctu k Pánu Ježíši přítomnému v
eucharistii.
Bylo by docela zajímavé vědět, jak
takové opatření zapůsobilo tam, kde klekátko zavedli. V naší farnosti si lze představit, že někteří pokleknou s opravdovou
úctou. Další zůstanou stát, protože nehodlají nic měnit nebo pokleknout nemohou, a
kněz se musí přes klekátko víc natahovat.
Někdo bude řešit dilema, jak se na něj
budou druzí dívat, když si neklekne, a tak
si raději klekne.
Pro někoho je to příležitost ukázat, že
on přece patří mezi ty zbožnější, když si
klekne, i když to v jeho životě jinak není
nijak znát. Jak snadno pak začne fungovat
mezi mnohými dojem, že ti zbožnější si
klekají a ostatní ne. A mezi těmi, co neklekají, zase snadno vznikne pocit, že u těch
druhých jde o falešnou zbožnost a ještě
víc je to utvrdí, aby si neklekali.
Jistě je velmi důležité, aby si každý

mohl svobodně zvolit způsob přijímání
eucharistie a nemusel se při tom strachovat, že se na něj někdo bude dívat skrz
prsty. Současně se ale také domníváme,
že v případě, že projevujeme náležitou
úctu, není až tak důležité, jestli klečíme
nebo stojíme, tedy náš vnější postoj, nýbrž
skutečnost, že přijímáme Krista a můžeme
se s ním tak setkat ve svém srdci.
V našem kostele se v neděli podává na
třech místech. Kdyby se na jednom místě
podávalo u klekátka, tak bychom se zřejmě dočkali toho, že se lidé začnou různě
motat a proplétat, aby se dostali buď ke
klekátku, nebo mimo klekátko. Klekátko by
bylo nutno přistavit až těsně před zahájením přijímání a podávající by se musel - v
případě, že někteří lidé zůstanou stát –
daleko více naklánět. Z praktického hlediska je tedy zavedení tohoto způsobu poměrně komplikované a není jisté, zda by
manipulací s klekátkem nebyla narušena
důstojnost celého obřadu.
Současně bychom rádi upozornili, že
pokud někdo před podávajícím poklekne i
bez klekátka, nevidíme žádnou překážku,
aby mohl přijmout eucharistii vkleče.
Ať už tedy přijímáme eucharistii vkleče
nebo vestoje, musíme si uvědomit, že
všechna naše vnější gesta a postoje pouze zrcadlí náš skutečný vnitřní postoj a
čisté srdce. 
Pastorační rada farnosti

Zkušenosti akolyty při přijímání

M

ohu-li se k dané problematice vyjádřit, plně souhlasím s rozhodnutím
zůstat u přijímání vestoje. Pokud ovšem
někdo chce a jeho zdravotní stav mu to
dovolí, pak může přijímat vkleče a ostatní
tento postoj respektují.
Také z praktického hlediska není vhodné operovat před oltářem s klekátkem,
resp. v našem případě se třemi. Když klečíme při „Pane, nezasloužím si, abys ke
mně přišel…", patřičnou úctu jsme již

vzdali a před přijímáním už proto není nutno znovu bezprostředně poklekat. Také po
přijímání máme možnost setrvat v klidu a
vkleče.
Jako akolyta si všímám a nelíbí se mi,
jakým způsobem někteří přijímají eucharistii. Hlavně to, když Nejsvětější svátost vezmou a odcházejí s ní a do úst ji přijímají už
při odchodu a zády k podávajícímu.
Česká biskupská konference se k tomuto vyjadřuje takto: Přestože má každý
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Postní předsevzetí

S

eděl jsem před začátkem postní doby
před zpovědníkem a povídal mu o
tom, jaké si chci dát letos postní předsevzetí. Prožíval jsem pocit, že se nějak málo snažím posunout se o krůček dál ve
vztahu s Bohem.
On mne trpělivě poslouchal, dal rozhřešení a nakonec mi řekl jednu myšlenku,
která mne zasáhla.
Řekl: „Víš, ono není tak moc důležité,
jaké si dáme sami předsevzetí. Spíše je
důležité hledat, ptát se a hlavně naslouchat, jakou cestu nám připravil náš Pán.“
Hned, jak to řekl, jsem si uvědomil, jak
důležitá pravda zazněla.
Žijeme ve světě, kde je očekáván a
odměňován výkon. A já si tento způsob
života přenáším i do vztahu mezi mnou a
Bohem. Neustále se o něco snažím, o
ranní modlitbu, o návštěvu křížové cesty, o
pravidelnou večerní modlitbu, o hlubší
prožívání mše svaté.
A v tom je ten problém. Já se snažím.
A k tomu svému snažení Boha vlastně
nepotřebuji. Doma i v práci si řeším různé
záležitosti i starosti, kolikrát jsem z těch
událostí unavený, vyhořený, je toho na
mne moc. Do toho přijde zdravotní kompli-

kace, větší problém v práci a najednou
nevím, kudy dál.
A já si po cestě ze zpovědi uvědomil,
že Pána do těchto svých těžkostí vlastně
nikdy nezvu. Kroutil jsem nad sebou hlavou. Tak jsem si dal jediné předsevzetí:
Dávat Bohu svůj čas ticha a prostor, aby
mi mohl ukázat cestu pro mne. Chci se učit
ztišit, abych Ho slyšel.
Tento úvodník píšu ještě na začátku
postu. Vy ho však čtete až o Velikonocích.
Myslíte, že se mi povedlo postoupit tento
krůček dál?
Přeji Vám, ať dobrovolná smrt a
zmrtvýchvstání našeho Pána mně i Vám
otevře oči, abychom poznali opravdovost
Jeho lásky k nám a uschopnilo nás hledat
jeho cesty a chodit po nich... 
Petr Staněk

věřící podle svého rozhodnutí neustále
právo přijmout svaté přijímání do úst, jestliže v oblastech, ve kterých to biskupská
konference se schválením Apoštolského
stolce dovolila, chce přijmout svátost na
ruku, ať je mu podána svatá hostie. Přesto
však ať se velmi pečlivě dbá na to, aby
přijímající vložil hostii do úst ihned před
udílejícím, aby se nikdo nevzdálil a nenesl
eucharistii v ruce. Pokud hrozí nebezpečí
znesvěcení, ať se svaté přijímání nepodává věřícím na ruku. (Instrukce REDEMPTIONIS SACRAMENTUM z r. 2005)
Dále bych se pozastavil nad polohou
rukou přijímajícího, protože i zde nastávají
trapná nedorozumění. Rád bych připo-

mněl, jak správně přijímat na ruku:
Věřící předstoupí před podávajícího
tak, že položí dlaně na sebe: pravák pravou dospodu a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Podávající pozvedne hostii, řekne Tělo Kristovo
a odpovídající odpoví: Amen. Poté mu
kněz položí hostii na rozestřenou dlaň.
Přijímající buď hned na místě uchopí hostii
prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a
vloží si ji do úst, nebo poodstoupí krok
stranou a tam postupuje stejně.
Přeji nám všem, ať skrze vnější postoje
a gesta najdeme správnou úctu k eucharistii. 
Pavel Rafaja
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Nechte maličké přijít ke mně…

K

aždý rok, když jsou nám představovány děti, které se připravují k 1. sv.
přijímání, zpíváme jim: „Dobře, že jsi
s námi, dnes jen pro tebe zpíváme, máš
svoje místo mezi námi, tvoje jméno voláme!“ To mi vždy připomíná slovo Písma:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte
jim, neboť takovým patří království Boží!“ (Mk 10,14).
U nás ve farnosti si na nedostatek dětí
nemůžeme stěžovat, stačí se podívat, kolik
si jich chodí na nedělní mši svaté pro křížek. Máme scholičku menších dětí, o prvních pátcích zpívají ti větší. Malých ministrantů nám díky Bohu taky pomalinku přibývá. Buďme vděční za to, že tomu tak je a
že máme dostatek těch, kteří se našim
dětem obětavě věnují. Velké díky patří
těm, kdo nás v naší činnosti jakkoliv podporují a pomáhají, i těm, kdo naše snažení
ocení.
Čas od času ale přijdou reakce, které
dost zamrzí. Kritizujeme, když se nějaká

písnička nezdaří, nebo si chodíme stěžovat, jak nám ti kluci špatně rozdávají zpěvníky, že se na každého nedostane. Někteří
neváhají doslova vběhnout do sakristie a
vynadat nám za to, aniž by si nechali vysvětlit, jak to doopravdy je a že chyba může být i jinde, nejen u těch malých kluků.
Zkuste to někdy přede mší svatou sledovat.
Jistě, není vždy všechno bez chyby,
ale tím, že budu jenom kritizovat, nic nespravím. Ale dokážeme taky dětem poděkovat, když se jim něco podaří? Jak asi na
děti působí, když na nich vidíme jenom to
špatné, ale málokdy je pochválíme nebo
povzbudíme? Možná si to ani neuvědomujeme, ale lehce je takovým přístupem můžeme od všeho odradit. Zkusme si vzpomenout na Pánova slova a nezavírejme
těmto mladým lidem cestu. Jednou v nich
budeme mít budoucnost.
„Nebraňte jim, neboť jejich je království
nebeské.“ 
Jan Žalčík

...a nevyhánějte je z pokoje

S

lyšel jsem vyprávět jednu příhodu
z doby, kdy ještě nestál nový kostel
ani nová fara, kdy se lidé z farnosti neměli
kde scházet. Skupinky dětí v podvečer
obsadily snad všechny místnosti na faře.
Kněz Alois Lyčka, unavený po celodenní
službě, marně hledal v budově místo, kde
by bylo trochu klidu. Kdyby tehdy ty děti
z pokoje vyhodil, nikdo by se jistě nedivil.
Nevyhnal je. Z dětí, jež mu tehdy zaplnily faru, jsou dnes neúmorní tahouni farnosti, kteří pro ni dýchají, členové farní
rady, otcové a matky rodin, které žijí příkladným životem a vychovávají k němu
své potomky.
Děti a dospívající jistě mají právo na
chyby, nedostatky, tápání, na hledání
cest, k němuž omyly neoddělitelně patří.
Samozřejmě musí umět snést napomenutí

nebo pokárání, zvláště je-li vedeno
v duchu evangelia, v duchu bratrského
napomenutí.
My starší bychom zase měli projevit, ač
je to někdy velmi těžké, nadhled a toleranci. Nedělat z hluku dětí v kostele, z jejich
nevhodného vystupování, pokažených
písniček, špatných odhadů a nezdařených
akcí věc života a smrti.
Věřím, že z toho gejzíru povedených i
nevydařených skutků dětí a mladých, z té
změti jejich pádů i vzestupů se časem vynoří cosi nového a dobrého. Že i
z dnešních dětí vyrostou dobří lidé, nápadití vůdcové farnosti a lidé, kteří příkladně
povedou své rodiny k Bohu. O. Lyčkovi se
ta tolerance vyplatila a doufám, že podobně se vyplatí i nám. 
Pavel Ludvík
8

Svátost smíření v Roce milosrdenství

K

dyž apoštol Petr při rybolovu zakusil
proč je pro někoho obtížné zamířit do zpoJežíšovu božskou moc, necítí se hovědnice.
den toho, aby se mohl dál nacházet v jeho
Pak se ovšem lidé okrádají o tu velkou
blízkosti. Proto mu říká: „Pane, odejdi ode
milost Božího milosrdenství ve svátosti
mne, jsem člověk hříšný.“
smíření. Bůh pak ani nemá prostor k tomu,
Jenže Bůh nám nenechává pocítit naši
co by mohl v jejich životě vykonat. Všichni
slabost a hříšnost proto,
tito věřící ale zvláštním
aby nás tím zdeptal a
způsobem leží na srdci
Z promluvy 5. neděle
odsoudil. On v nás chce
také papeži Františkovi.
v mezidobí
především vzbudit touhu
Mnozí třeba už ani neví,
po očištění. Bohu stačí,
jak a z čeho se zpovíkdyž člověk uzná svoji hříšnost a stojí o
dat. Někteří před lety přestali chodit ke
jeho milosrdenství.
zpovědi a nemohou se odhodlat znovu
Je zřejmé, že často až ve světle Boží
začít. Těm všem je adresována papežova
blízkosti a jeho svatosti si člověk uvědovýzva, aby právě v tomto roce překonali,
muje svoji ubohost a slabost. Možná proto
co jim brání otevřít se Božímu milosrdenmohou mít mnozí lidé dojem, že žádné
ství. 
odpuštění a očištění nepotřebují, protože
Otec Josef Zelinka
k nim toto Boží světlo ještě neproniklo.
Nebeský Otec nám vždy věrně nabízí své
milosrdenství, ale i mezi věřícími je řada
těch, kteří tomu moc pozornosti nevěnují.
Čím to je, že někteří nepotřebují svátost
smíření?
Dokud někdo skutečně necítí potřebu
očištění, tak zřejmě ani nemá význam přijít
ke zpovědi. Pak záleží na tom, jestli takový
člověk má zájem se víc Bohu přiblížit. Pokud ano, pak by měla přijít i ta chvíle, kdy
člověk ve světle Kristově objeví, co by
mělo být Bohem v jeho životě proměněno,
čeho by se měl zříct a od čeho se očistit.
Někteří věřící ovšem mohou mít nějaký
blok, který jim brání přijít ke zpovědi. Někdy přestanou mladí lidé přijímat svátosti,
protože to měli příliš spojeno s rodičovskou autoritou. Opustí prostě to, co dřív
dělali jen z poslušnosti. A někdy je pak pro
ně těžké přijít na to, že je dobré jít ke zpovědi čistě kvůli sobě a ne už kvůli rodičům.
Někdo zase zůstal u toho, že se naučil
zpovídat z dětských hříchů. Když později
dojde zejména na hříchy spojené se sexualitou, někomu to přijde tak zatěžko řešit to
ve zpovědi, že se kvůli tomu zablokuje. A
zřejmě by se našla řada dalších důvodů,
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Přehled farních zpráv
Velikonoce v naší farnosti
Svátek

Otrokovice

Zelený čtvrtek 24. 3.

Památka večeře Páně

18:00

Velký pátek 25. 3.

Památka umučení Páně

18:00

Křížová cesta
Bílá sobota 26. 3.

Kvítkovice

15:00

Přístup k Božímu hrobu
Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle 27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9:00 -19:00
20:00
7:30, 10:30

9:00

7:30

9:00

Velikonoční pondělí 28. 3

Pozor! V noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli je posun času na letní, o hodinu vpřed!

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi
Kostel sv. Vojtěcha Otrokovice:
Na Květnou neděli 20. 3. od 16 do 18 hod. za přítomnosti více zpovědníků.
Ve středu 23. 3. hodinu před mší sv.
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně:
Ve čtvrtek 17. 3. od 14 do 17 hod.; v pátek 18. 3. od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.
Od pondělí 21. do středy 23. března vždy od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.

Velikonoční přání

Z

dá se to chvilka, co jsme si přáli k Vánocům a
už tu máme Velikonoce. V dnešní době nám
všechno ubíhá velmi rychle možná proto, že máme čas zaplněný obrovskou spoustou činností,
informací a vjemů.
Přeji všem farníkům, aby alespoň Velikonoce
mohly být chvílí, kdy dokážeme nechat všechny ty
věci, které na nás doléhají, stranou.
Letos máme poprvé pátek jako den pracovního klidu. Zkusme tento postní den prožít tak, že si
dáme půst od toho, co nás jindy tolik zaměstnává.
Třeba víc objevíme, jak Bůh může zaplnit onen
prostor v našem životě, který je jinak zaplněný
spoustou prchavých a rychle ubíhajících věcí.
Požehnané Velikonoce vám přeje
otec Josef Zelinka
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Z jednání pastorační rady farnosti 8. 2. 2016
PR byla seznámena s úvodními informacemi o letošní Noci kostelů, která proběhne 10. června.
 O. Josef seznámil PR se záměrem arcibiskupství uspořádat duchovní obnovu pro
Charitu.
 Probíraly se nové požadavky na místo
pastoračního asistenta v Charitě. Hledá se
pracovník na tuto pozici.
 Diskutovalo se o požadavcích na kytarový doprovod mší. Na setkání s vedoucími
kytarovek se dohodlo, co z požadavků je
možné realizovat. PR doporučila, aby se
na Zelený čtvrtek dal prostor pro zpěv mladých.

PR se zabývala stížnostmi na rozdávání
kytarových zpěvníků. Dosavadní systém
zatím zůstane zachován, zvětší se počet
zpěvníků.
 Probíraly se návrhy na pořízení nové
nádoby na svěcenou vodu.
 PR byla seznámena s návrhy na pořízení nového vybavení na faru a do kostela.
Na příští schůzi z návrhů vybere.
 Diskutovalo se o žádosti p. Krále o pomoc při vyzvednutí starého kříže. PR doporučila, aby se obrátil na město a Klub
historiků.





Z jednání pastorační rady farnosti 7. 3. 2016


Jednalo se přípravě obrázků na křížovou
cestu dětí 20.3. a o průběhu Velkého pátku.
 Na neděli 24. 4. je plánováno požehnání
v 16 hod. a pak koncert v 16:30.
 PR vyslechla krátkou informaci k přípravám Noci kostelů.
 Budou se pořizovat nové zpěvníky na
kytarovky, poškozené zpěvníky se opraví.
 Bylo koupeno 20 nových kancionálů, je
potřeba zkontrolovat stav stávajících, příp.
přikoupit 10 dalších.
 PR vybrala dvě nové nádoby na svěcenou vodu, jednu uzavřenou, jednu otevřenou.



Diskutovalo se o novém vybavení do
kostela a na faru.
 PR sestavila návrh na ocenění zasloužilých farníků 7.5. v Olomouci.
 Sdružení pěstounských rodin má zájem
o pravidelné využití suterénu 1x měsíčně
ve středu dopoledne. PR s tím předběžně
souhlasí, doporučila O. Josefovi sjednat
zkušební provoz a následně by se řešila
trvalá nájemní smlouva.
 Diskutovalo se, jakým způsobem navrhovat lidi do nových voleb do PR.
 V Kvítkovicích se bude řešit oprava vlhké zdi v kostele, nejprve je nutné zjistit
příčinu vlhnutí.

Čísla o životě farnosti
za rok 2015

Pohřby v poslední době
Josef Kadlčík, Jaroslav Píštěk, Marie
Galatíková

K

řtů bylo celkem 27, z toho 20 z naší
farnosti. 1. svaté přijímání mělo 22
našich dětí, individuálně také 2 dospělí.
Církevní sňatek uzavřelo 6 párů.
K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 22 zesnulých,
z toho 10 bylo zaopatřeno svátostmi.
Svátost nemocných přijalo celkem
134 věřících, z toho 31 individuálně a
ostatní při společném pomazání nemocných.

Noc kostelů
Tato tradiční akce proběhne
v pátek 10.6.2016. Opět budou potřeba pořadatelé, rovněž chceme rozšířit tým průvodců. Prosíme, abyste podle
svých možností uvažovali o
této službě. Podrobnosti budou zveřejněny v květnu.
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Blíží se volby pastorační a ekonomické rady

V

dubnu ukončí své čtyřleté působení
pastorační a ekonomická rada naší
farnosti.
V blízké době mají proběhnout volby
do nového složení farní rady a všichni farníci mají možnost navrhnout kandidáty. Je
vhodné navrhovat ochotné věřící schopné
řešit farní záležitosti a také ty, kteří by
mohli zastupovat buď určitou generaci,
nebo některé zájmy či společenství ve
farnosti.
Proto přinášíme určitý přehled o činnosti za uplynulé čtyři roky, aby si na základě toho věřící mohli lépe rozmyslet,
koho pro takovou práci navrhnout.
PR se scházela na faře pravidelně každý měsíc (obvykle na jeho začátku)
s výjimkou letních prázdnin. Jednou měla
společnou schůzku s vedoucími charitních
služeb v budově Charity. Po úvodní modlitbě a zamyšlení nad biblickými nebo i jinými náměty většinou následovalo hodnocení akcí, které ve farnosti proběhly.
 Mezi body k projednání byla nejčastějším tématem organizační a technická příprava různých akcí a příprava jejich duchovního programu (akce, zájezdy, slavnostní mše svaté, Vánoce, Velikonoce,
Živý betlém, oslavy posvěcení kostela,
Noc kostelů apod.)
 Součástí přípravy akcí byly i diskuse o
termínech akcí nebo o termínech schůzek
organizačních týmů. Několikrát se jednalo i
o stanovení priorit akcí.
 Velmi často se PR zabývala úpravami a
opravami kostelů, místností, kapličky na
hřbitově, instalacemi a opravami techniky,
jednáním s dodavatelskými firmami
(vícekrát se řešilo např. osvětlení křížové
cesty).
 V roce 2013 často jednala o přípravě
rekonstrukce terasy a o průběhu stavebních prací. Na 1 schůzce toto téma zcela
převažovalo.
 Pravidelně několikrát ročně se zabývala
sochami ve farním kostele (postup prací,
jednání se sochařem, převoz, instalace).

PR projednávala různé náměty a požadavky na změny v organizaci života farního společenství (změny pravidelných termínů, časů, míst, zodpovědných osob
apod.).
 Dosti pravidelným bodem programu bylo
vyslechnutí informací o schůzkách týmů,
které organizovaly větší akce, a seznámení s postupem příprav těchto akcí.
 Na PR přichází různé nabídky od osob,
institucí a firem, bylo třeba je zhodnotit a
rozhodnout o nich. Mezi nimi byly i pokyny
a informace z arcibiskupství, které se pak
promítaly do přípravy farních akcí.
 Méně pravidelně měla PR na programu:
jednání o smlouvách, které farnost uzavírala; finanční sbírky (plánování jejich termínů, jejich účel); hledání vhodných osob na
určité činnosti (např. dovoz seniorů, pomoc
v kanceláři, údržba objektů); diskuse o
způsobech, jak oslovovat lidi, zveřejnění
některých informací ve FOMu, poděkování
farníkům nebo jejich ocenění.
 V průběhu setkání se zvlášť zabývala
náměty a informacemi z Charity a
z Kvítkovic.
 V závěru každého jednání byl aktualizován kalendář na farních stránkách.


Srdečné poděkování patří všem dosavadním členům za jejich službu, vynaložený
čas a úsilí pro naše farní společenství. 
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Přehled hospodaření farnosti v roce 2015
Počáteční zůstatek k 1.1.2015
Celkem příjmy
Ve sbírkách vybráno
Kostelní sbírky
*Účelové sbírky k odeslání
Sbírky na sochy a opravy
Peněžní dary (na hlavní činnost, sochy)
Za církevní úkony a činnosti
Od města na koncert Žesťové harmonie
Nájmy (pozemky, starý kostel, Maltézská pomoc, byty)
Za prodej pozemku
Od ÚP na mzdy leden-únor
Úrok z běžného účtu
Celkem výdaje v Kč
Splátka dluhu
Opravy a pořízení majetku
Sněhové zábrany střecha fara
Židle TON 30 ks do suterénu
Oprava nouzového osvětlení
Revize elektrických spotřebičů a hromosvodů
Ostatní opravy
Záloha na pořízení sochy
Režijní výdaje
Elektřina (kostely + fara)
Plyn (kostely + fara)
Voda
Telefon a internet
Mzdy a odvody z mezd
*Různé
Odeslané sbírky
Odeslané sbírky na arcibiskupství
Desátek 2015
Havarijní fond
Bohoslužebné výdaje
*Ostatní výdaje
Konečný zůstatek v Kč
Zůstatek v pokladně v Kč
Zůstatek na běžném účtu v Kč

806 395
1 677 096
973 920
479 430
226 760
267 730
268 210
21 500
5 000
94 707
298 467
12 006
3 286
1 167 849
150 000
266 617
35 187
37 452
15 711
16 794
21 473
140 000
394 214
68 821
145 546
63 357
11 413
70 409
34 668
289 760
226 760
53 300
9 700
33 071
34 187
1 315 642
11 597
1304 045

*Odeslané sbírky farnosti v roce 2015: Kněžský seminář 27 220 Kč, Charita 27 500 Kč, misie
39 000 Kč, Haléř sv. Petra 23 850 Kč, Svatá země 8 940 Kč, církevní školství 20 500 Kč, křesťanská
média 23 140 Kč, Postní almužna 3 110, NEK 16 500 Kč, Bible 15 000 Kč, kostel St. Město 22 000
Kč. Celkem sbírky: 226 760 Kč
*Různé režijní výdaje: kancelářské a hygienické potřeby + drobný materiál, žárovky, zářivky, poštovné, odpady, poplatky banka, daň z nemovitostí, ostraha, revize hasicích přístrojů apod.
*Ostatní výdaje: knihy, texty, ACO, potřeby do náboženství, časopisy, katechetické pomůcky, Noc
kostelů, kalendáře, katechetické kursy, školení salesiánů, Acta curie, koncert apod.)
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Zprávy z arcibiskupství
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství

S

Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat
odpustky i na další okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství!
Papež ve svém dopisu Rino Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto
Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat právě
prostřednictvím konkrétních projevů, jak
nás to učil i Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto
skutků, bezpochyby tak získá i odpustky
spojené s tímto Svatým rokem.“

vatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je
možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se
tak posilovala víra každého věřícího a on
aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat
svědectví.“ (papež František)
Odpustky vázané na svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo
pro duše zemřelých. Běžné podmínky pro
získání odpustků, které známe např. z
modliteb za zemřelé, jsou:
 vykonat sv. smíření,
 účastnit se mše svaté a přijmout svaté
přijímání,
 pomodlit se za Svatého otce a na jeho
úmysly, které nosí ve svém srdci pro dobro
církve a celého světa (např. Otče náš a
Zdrávas Maria),
 na daném místě se pomodlit modlitbu
Otče náš a Vyznání víry.
První tři výše uvedené podmínky lze
vykonat před tím, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly vykonány v
tentýž den jako odpustkový úkon.

Mezi skutky tělesného milosrdenství se
především počítá:
 dát najíst tomu, kdo má hlad,
 napít tomu, kdo trpí žízní,
 hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou,
 obléci ty, kdo nemají, co na sebe,
 navštěvovat nemocné a vězněné,
 pohřbívat mrtvé,
 tradičně se také připojuje osvobozovat
zajaté.
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:

učit nevědomé,

radit především pochybujícím,

těšit zarmoucené,

posilovat klesající či napomínat hřešící,

trpělivě vše snášet,

odpouštět ubližujícím,

modlit se za živé i za mrtvé.

Papež ale do podmínek vložil ještě další
dva body:
 jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat pouť ke Svaté
bráně (podle fyzických možností každého
člověka),
 zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství.
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Zmocnění pro zpovědníky v Roce milosrdenství

P

ro Svatý rok milosrdenství obdrželi od
Svatého otce všichni zpovědníci pravomoc promíjet tresty exkomunikace rezervované ordináři, za hříchy:
1. Odpadu od víry, hereze nebo schizmatu
(kán. 1364 § 1 CIC).
2. Provedení dokonaného potratu. Trest se
vztahuje na osobu, která si nechala udělat
potrat, a na toho, kdo potrat provedl (kán.
1398 CIC).
Misionář milosrdenství může rozhřešit i
hříchy vyhrazené Svatému otci:
1. Zneuctění Nejsvětější Eucharistie (kán.
1367 CIC)

2. Fyzické násilí spáchané na papeži (kán.
1370 CIC)
3. Rozhřešení osoby spoluvinné v hříchu
proti 6. přikázání Božímu (kán. 1378 CIC)
4. Přímé vyzrazení zpovědního tajemství
(kán. 1388 CIC)
Misionářem milosrdenství byli jmenováni:
P. Bohumír Vitásek, kanovník penitenciář.
Zpovídá v katedrále v neděle 9.30–10.30 a
čtvrtky 17.00–18.00.
P. ThLic. Lukasz Karpinski SchP, administrátor Strážnice – Sv. Martin, zpovídá ve
Strážnici u Panny Marie každé pondělí
17.30–18.30 během adorace. 

Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství

B

iskupové Čech a Moravy vyhlásili Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do Krakova-Lagiewnik.
Program pouti:
9:00 zpěvy, texty, úvahy
10:30 mše svatá v kapli Sanktuária
13:30 koncert SBM, přednáška, adorace
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
15:30 putování do chrámu sv. Jana Pavla II.
a zakončení
Předpokládaný konec pouti v 16:00 hod.
Poutníci mohou do Krakova cestovat prostřednictvím cestovních kanceláří působících v naší arcidiecézi, a to: AWERTOUR
Zábřeh, MIKLAS TOUR Prostějov a KU-

ČERA Zlín. Nabízené poutní zájezdy najdete na webových stránkách těchto kanceláří. Poutníci však mohou cestovat i samostatně osobními auty nebo si farnost
zorganizuje autobus sama. V obou případech však budou poutníci potřebovat poutnický balíček za 200 Kč, ve kterém budou
materiály pro pouť, a příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních nákladů.
Nabídka CK Kučera Aleš, Zlín
Cena 750 Kč zahrnuje: dopravu, průvodce,
cestovní pojištění, balíček poutníka za 200
Kč. Odjezd z autobusového nádraží ve
Zlíně 4:30. Příjezd do Zlína ve večerních
hodinách. 

Hnutí Pro život děkuje a zve

nemocnic napomáhá, aby se každé dítě
mohlo narodit (např. Magistrát hl. m. Prahy
poskytuje v březnu a dubnu reklamní plochy v hodnotě několika set tisíc korun).
Nic z toto by se nedělo, kdyby nebylo
Vaší každodenní práce a úsilí tisíců věřících, které vedete. Budeme proto zvláště
za Vás děkovat i při mši svaté v katedrále
2. dubna celebrované panem kardinálem
Dominikem Dukou před Národním pochodem pro život a přenášené TV NOE. Chystají-li se přijet rodiny s dětmi i z Vaší farnosti, možná je potěší možnost zaregistrovat
se k bezplatnému obědu, na který je pan
kardinál zve - http://pochodprozivot.cz. 
Radim Ucháč, Hnutí Pro život ČR

Vážení otcové, milí přátelé, rádi bychom
Vám poděkovali za mnohaletou podporu a
práci, která zpravidla není vidět a už vůbec
nebývá doceněna. Máte mnoho starostí a
nechceme Vám přidělávat další, nebo Vás
jakkoliv "úkolovat". Chceme se podělit o
radost, která - věříme - i Vás potěší.
Máme upřímnou radost, že stále větší
část české společnosti vnímá potřebu pomáhat ženám, které čekají nečekaně dítě.
Po mnoha desetiletích konečně i zaznívá,
že zodpovědnost muže za ženu a počaté
dítě je tím klíčovým momentem pro skutečné řešení. Mnoho osobností, starostů i
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Zprávy z farnosti
SMS v naší farnosti – dobrá zpráva nejen pro Tebe

S

etkání modlitebních společenství
(SMS) jsou pořádána na posílení a
povzbuzení ve víře a jsou zaměřena na
formaci společenství v těchto směrech:
modlitba, hlásání evangelia, chvály a svědectví. Záleží na každém z přítomných, jak
otevře své srdce pro přijetí Božího působení.
V Otrokovicích se konalo SMS 16. ledna 2016. Přijeli tři kněží a společenství
z různých farností. Ve 13 hodin uvítal otec
Josef všechny přítomné a začaly úvodní
chvály za doprovodu slavičínské scholy.
Poté se ujal slova laický evangelizátor
Pavol Strežo a představil svůj tým, se kterým jezdí evangelizovat. Zaznělo svědectví
o jejich cestě za Pánem, o zkušenosti
s duchovními dary, i o tom, jak slovo poznání změnilo některým život. Pavola možná mnozí známe z pořadu Fundamenty na
křesťanské televizní stanici Lux, kde pravidelně vystupuje.

každý mohl přednést Bohu své prosby.
Jako vzácní hosté a přímluvci zde působili
také manželé z Holandska. Skupina chválové scholy dále svými písněmi zatím
chválila Pána. „Děkujeme Ti, Pane, za to,
že ty toužíš, abychom byli lidé plni naděje,
pokoje a radosti, abychom se nebáli.“
Do Otrokovic přijeli z různých míst farníci z tamních společenství, byli pozváni
lidé i z naší farní rodiny. S organizací celého setkání měl O. Josef hodně starostí.
Bylo potřeba např. půjčit várnice na čaj,
kávu, připravit vše potřebné, nejen občerstvení, ale i místnosti pro workshopy a vše
další. Ruku k dílu přiložili všichni ze dvou
našich společenství KCHO.
Služba je také důležitá
Cítíme, žepouze modlitba, ale i služba ve
farnosti je důležitá, je třeba naši víru také
skutečně žít a posloužit druhým. Zároveň
jsme všichni toužili, aby účastníci setkání,
kteří přijedou z blízka či z dáli, se cítili u
nás dobře jako v rodině Božích dětí. A tak
kuchyňka v suterénu se začala dopoledne
plnit nejrůznějšími dobrotami, které doma
upekly členky společenství. I někteří naši
hosté přivezli něco na zub. Tým „děvčat“
v kuchyňce se měl co otáčet, ale zvládly to
bravurně. Téměř od rána až do noci konaly
záslužnou službu druhým a přitom jim neunikl ani duchovní program.
Do přípravy se také zapojili manželé
z vesničky u Uherského Hradiště, kteří
pravidelně dojíždí do našeho modlitebního
společenství. Neméně důležitou osobou,
která zajišťuje dobrý chod všech setkávání , je laik Libor z Fryštáku, který u nás rok
vedl společenství. Při této příležitosti chci
vzpomenout také obětavou p. Marii Matúšů, která má velkou zásluhu na tom, že
v naší farnosti prošlo seminářem duchovní
obnovy již tolik farníků. 
Miloslava Zlatušková

Program setkání
Ve své přednášce s názvem „Co je to prorocká služba a na co vlastně je“ mluvil
Pavol Strežo i o tom, že máme mnoho
očekávat, protože Bůh k nám mluví. Pán
Ježíš nás touží obdarovat svou láskou,
a to různými způsoby, a proto buďme otevření pro jeho dary. A co můžeme očekávat, když Bůh mluví? Slova lásky, útěchy,
povzbuzení a požehnání. Důležitý je vztah
srdce.
Pavol nakonec představil workshopy,
aby si každý mohl vybrat, co ho zvláště
podrobněji zajímá – Sny, Těžkosti a úskalí
prorocké služby, Spolupráce lídra a proroka, Dar poznání, Jak naslouchat Božímu
hlasu atd.
Po přestávce s občerstvením pokračovala práce ve skupinkách, po dalším oddechu v suterénu probíhala adorace, následovala mše svatá a po té se konaly
přímluvné modlitby za jednotlivce. A tak
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Ze života Tomíků
V neděli 7.2. po obědě jsme se sešli na
svěcení sochy sv. Dona Bosca, kterého
nám posvětil otec František Bezděk
z Fryštáku. Dona Bosca bereme jako svého patrona, a proto jsme z této sochy měli
velikou radost. Po skončení programu
v kostele se někteří z nás přesunuli pod
kostel, kde proběhla beseda s O. Františkem Bezděkem.
 Díky naší účasti v Tříkrálové sbírce
jsme si mohli v sobotu 13. 2. zabruslit na
ledové ploše ve Zlíně. Nebylo to však jediné bruslení. Za 14 dní nato jsme vyrazili
vyzkoušet jiný led, a to v Kroměříži. Obě
akce jsme si užili a byli jsme rádi, že navzdory jarnímu počasí si můžeme užívat
zimních radovánek.
 Kluci se v sobotu 20. 2. sešli ve vysokém počtu na další ministrantské schůzce.
Holky se zase začaly připravovat na nadcházející sezonu turistických závodů. První
závod se koná 30. 4. v Napajedlích.
 První březnový pátek u nás ve farnosti
proběhl Večer chval. Tato akce proběhla
už poněkolikáté a vždy se setkala s velkým
ohlasem především u nás mladých. Proto
chceme moc poděkovat organizátorům,
kteří tento večer připravovali!

Na
začátku
března vyšlo další
číslo našeho oddílové
časopisu
OTOČ! Časopis byl
rozdán dětem na
pravidelných
schůzkách.
 O víkendu 11. 13. 3. zažily dopravní prostředky
všeho druhu invazi dětí. Kluci – Žraloci se
vypravili na víkendovku na oddílovou základnu Kusalíno, která stojí na samotě ve
Vsetínských vrších. Přiložili zde ruku k dílu
a vysloužili si tak nějaké finance na činnost
oddílu. Skupinka Žabek se v početném
počtu zase vydala na tomáckou základnu
v Uherském Hradišti. Holky navštívily Velehrad, Živou vodu v Modré, hradišťský
aquapark a Kovozoo ve Starém Městě.
 POZOR! Už je stanoven termín tábora
našich nejmenších kluků Tygříků. Tábor se
bude konat 3. - 8. července. Doufáme, že
vás, kluci, pojede co nejvíc!
 Jen připomínáme, že termín tábora
pro ostatní děcka je 10. – 23. 7. 





I ty svým skutkem můžeš spustit lavinu dobra!
Z myšlenek arcibiskupa Jana Graubnera
z duchovní obnovy ve Zlíně 12. března
 Lavinu milosrdenství spustil Kristus svojí obětí na Kalvárii.
 Kdykoliv konáme skutky lásky, necháváme v sobě působit Boha, přinášíme ho
lidem a dáváme jim možnost setkat se
s ním. Skutek milosrdenství je konkrétním
projevem lásky.
 Máme-li konat v Ježíšově jménu, musíme ztratit vlastní hlavu, ptát se Ježíše na
jeho názor, ztišit se, soustředit se na lidi
kolem sebe, poslouchat je – může to být
konkrétní postní cvičení.
 Musíme si uvědomit, že tzv. křesťanská
kultura není nic, co by platilo navždycky.
Je tady, dokud ji žijeme, vyzařujeme
a nabízíme jiným při setkání s křesťany.

Prostředí nebude bez Boha, když ho
tam budeme vnášet, když s ním budeme
v životních situacích počítat.
 Důležitý je dobrý skutek každého jednotlivce. Spojením sil zvýšíme efekt, spustíme lavinu dobra. Začni i ty, příklad je
důležitý i pro mladou generaci.
 Ze sdělovacích prostředků se na nás
valí agresivita a negativní zprávy. Je na
nás, abychom si řekli, kde je hranice, a
stanovili si, co si do svého srdce nepustíme. Je důležité být pozitivní.
 Musíme umět ve farnosti o sobě vědět.
To nemůže dělat farář, každý z nás by se
měl umět angažovat v okolí, kde žije a kde
to zná.
 Modlitbou nemůžeme v životě nikdy nic
pokazit. 
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Informace z Charity

A

ť nepromarníme naši největší LÁSKU,
kterou nám Pán JEŽÍŠ KRISTUS dává, ať mu uděláme místo v našem srdci,
tak jak On nás má v srdci probodeném, a
připravuje nám místo vedle našeho společného Otce.
Požehnané Velikonoce vám přeje
Charita sv. Anežky

Hliník a elektro opět pomáhají potřebným

O

trokovická Charita už počtvrté spouští
projekt Hliník pro Charitu, který pomáhá lidem a pomáhá zároveň šetřit životní
prostředí. Partnerem tohoto projektu je
společnost Metalšrot Tlumačov, která přislíbila zdvojnásobit získanou částku.
Třídí se plechovky od nápojů, alobal,
víčka od jogurtů, staré hrnce, plechy, příbory a podobné. Tyto věci se v domácnostech běžně objevují, ale málo už se ví, že
se mohou třídit, tak jako třeba papír a plasty. Při minulé akci se mezi plechovkami od
nápojů a sprejovými nádobkami objevila
dokonce i hliníková koloběžka. S průběž-

nými výsledky akce se bude možné seznámit na Dnu Země (22. dubna 2016) při
společných oslavách v parku vedle otrokovické polikliniky.
Na Dnu Země se bude ve spolupráci s
firmou Steelmet ze Starého Města sbírat i
elektroodpad, tj. nefunkční varné konvice,
elektrické brusky, fény, sušičky, telefony,
vysavače, počítače, TV, ...
Finanční částka opět poputuje na účet
Charity sv. Anežky Otrokovice. Přijďte,
zapojit se může každý z Vás. 
Pavlína Zahnašová, fundraiserka

Na vozíku do přírody!

S

voboda pohybu je pro každého z nás jedna z nejdůležitějších věcí. Omezení pohyblivosti a citlivosti
dolních končetin však nemusí znamenat konec volného
pohybu. Obzvláště na jaře nás to láká jít ven.
Používání invalidního vozíku na veřejnosti se již naštěstí stalo v naší společnosti běžným jevem, a tak dnes
lidé upoutaní na vozík řídí auto, chodí do práce, sportují,
jezdí na dovolenou, létají apod. Nemělo by vadit ani to,
když někdo pro svůj zdravotní stav nezvládne vozík ovládat sám. Poproste svou rodinu, známého nebo třeba
pečovatelskou službu a jděte ven.
Mechanický vozík je velkou motivací a prostředkem
k tomu, aby se člověk zařadil plnohodnotně zpět do společnosti. Budete-li si chtít invalidní vozík vypůjčit, najdete
nás v budově Charitního domova v Otrokovicích, Na Uličce
1617 nebo nás kontaktujte na telefonu 739 139 323. 
Jana Šuranská, Půjčovna kompenzačních pomůcek.
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Postní osmisměrka pro děti

D

nes se v evangeliu četl dlouhý příběh
popisující poslední dny Pána Ježíše.
Slyšeli jsme, jak se modlil v Getsemanské
zahradě i jak jej ukřižovali na hoře Golgotě.
Mohli jsme si ale také všimnout, že Pán
Ježíš měl strach, že u kříže s ním byla jen
jeho maminka a apoštol Jan. Už jsi někdy
měl z něčeho strach? Už ses něčeho bál?
Každý, i dospělý člověk, se něčeho

bojí. Někdo se bojí hadů, někdo pavouků,
někdo myší. Všichni jsme ale rádi, že je
nablízku někdo, kdo nám s naším strachem pomůže. Utěší nás, pohladí, usměje
se na nás.
Pán Ježíš takovou možnost neměl.
Proto mu zkusíme být o Velikonocích co
nejblíže a pomoci mu s jeho strachem.
Když ty teď pomůžeš jemu… (dokončení
v osmisměrce). 
ÁBEL, ALBA,
ALFA, DEKA,
DLUH, EZAU,
FÍKY, HADR,
HEBRON, HMAT,
IDOL, IZRAEL,
LAIK, LHÁT,
MARIA, MÝDLO,
OBUV, OHEŇ,
PILA, POTOPA,
PRAVDA, RODIČE,
ROUHAT, ŘEKA,
SAUL, SBOR,
SOUD, SVAL,
ŠROUBY, TĚLO,
TERASA, TVOR,
VANA, VRBA,
VZÍT, ZRZAVÝ

Pozorně si
prohlédni
obě
velikonoční
vajíčka
a najdi
mezi
nimi
10 rozdílů.
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Bludiště - vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma
Na Květnou neděli si připomínáme vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Pomoz mu najít
cestu k lidem s palmovými ratolestmi, kteří ho ve městě vítali!
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