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S Pánem není důvod být smutný

P říroda se chystá k zimnímu spánku, den se krátí, vítr
čím dál více očesává stromy, lidé bojují s prvními

chřipkami. Podzim nám již zkrátka vládne pevnou rukou.
Navíc se blíží Dušičky, svátek, který mnohdy v lidech vy-
volává chmury či smutnou náladu.

Ve mně však památka všech zesnulých vždycky vyvo-
lá určitou pozitivní nostalgii. Já vím, je to možná trochu
zvláštní. Ale už jako malá jsem od rodičů i prarodičů
v tento čas často slýchávala různé zábavné vzpomínky
a historky týkající se těch, co už s námi nebyli. A této tradi-
ce, i když trochu nezvyklé, se snažím držet i nyní. A tak
když pokládám na hrob věnec nebo zapaluji svíčku, vzpo-
menu si na strýcovy pohotové glosy nebo na dědovy
úsměvné průpovídky a neubráním se úsměvu. Pro mě
jsou zkrátka Dušičky spojeny s pozitivní myšlenkou
a vzpomínkou.

Třeba na kudrnatou plavovlasou holčičku ze soused-
ství, kterou jsem téměř neznala, ale jejíž úsměv a velké
modré oči mi tak utkvěly v paměti. Na kamaráda, tehdy
ještě bohoslovce, jak na Velikonoční pondělí seděl u nás
v křesle, a s potutelným úsměvem a s radostí v očích od-
rážel kamarádské popichování svých spolukoledníků. Na
babiččiny domácí nudle, které krájela s neuvěřitelnou
rychlostí a které se posléze sušily, kde se jen dalo. Na
dědovu kotelnovou skrýš, kam se chodíval alespoň na
chvíli schovávat před babičkou.

Proto si myslím, že by si každý z nás měl přinejmen-
ším jednou vyzkoušet takovou pozitivní myšlenku.

Až budete v následujících dnech trávit čas na hřbitově
u vašeho rodinného hrobu, zkuste v paměti najít nějakou
milou vzpomínku. Protože úsměv na tváři je vždycky lepší
než zamyšlený pohled. Koneckonců není vlastně důvod
k pochmurné náladě, protože naši blízcí, ať už se jedná
o rodinu nebo přátele, mají určitě také úsměv na tváři.
Protože oni jsou s naším Pánem. A s ním přece není dů-
vod být smutný. V jeho království není místo pro zármutek,
bolest nebo chmury. Věřte, že naši blízcí se s Pánem ra-
dují. Radujte se proto i Vy. 

Michaela Lišková
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Zájezd chrámového sboru

Rok se s rokem sešel a chrámový sbor
již tradičně poslední srpnovou sobotu

vyjel na poutní zájezd, tentokrát do Slavko-
vic u Nového Města na Moravě, do kostela
Božího milosrdenství. Po mši svaté promítl
jeden z otců pallotinů pásmo fotek o svaté
Faustyně, které se zjevil Ježíš se svou
milosrdnou láskou, a seznámil nás s kru-
hem vzájemné modlitby za Boží milosrden-
ství – Knihou milosrdenství. Poté jsme
prošli venkovní křížovou cestu a v přírodě
jsme se pomodlili u každého zastavení.

Odjeli jsme do Žďáru nad Sázavou a
po obědě do 3 km vzdálené Zelené hory.
Tam jsme si prohlédli za poutavého a ne-
všedního výkladu skvělé průvodkyně celý
areál poutního kostela sv. Jana Nepomuc-
kého včetně ambitů – nejvýznamnější
stavby barokního stavitele a geniálního
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela.
Tato krásná Santiniho stavba byla v roce
1994 zařazena do Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO a stala se
národní kulturní památkou, která patří

k vrcholným dílům ve stylu barokní gotiky
v Evropě. Zaujalo nás, že každý měsíc je
kostel večer otevřen i pro hledající k tiché-
mu přemýšlení, rozjímání, modlitbě či
k duchovnímu rozhovoru. Zde jsme potkali
v hlubokém rozjímání známou bývalou
televizní moderátorku Danielu Drtinovou.

Na cestě domů jsme se zastavili ještě
v Křižanově, kde jsme si prohlédli náměstí
s kostelem sv. Václava. Obdivovali jsme
též památník sv. Zdislavy od akademické-
ho sochaře Otmara Olivy z Velehradu,
který byl slavnostně odhalen přesně před
rokem 27. září 2015. U sochy zdejší rodač-
ky jsme sv. Zdislavu prosili o přímluvu
v litaniích.

Děkujeme především Bohu za to, že
jsme mohli spatřit další krásná místa naší
vlasti a prosit právě v kostele Božího milo-
srdenství, děkujeme otci Josefovi za jeho
duchovní doprovod a v neposlední řadě
též manželům Kvasnicovým za přípravu
a zorganizování další nádherné poutě. 

Miloslava Zlatušková

Pouť chrámového sboru krok za krokem
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H lavním cílem letošní pouti chrámové-
ho sboru byly Slavkovice na Česko-

moravské vrchovině. Navštívili jsme poutní
kostel Božího milosrdenství a sv. Fausty-
ny. V tomto velmi mladém kostele
(posvěcen byl v roce 2008) je uložen re-
likviář s ostatky polské světice a spravují
ho otcové pallotini a Kongregace sester
Matky Božího milosrdenství. Každou třetí
středu v měsíci se zde konají poutě a
o slavnosti Božího milosrdenství (2. neděle
velikonoční) je zde možné získat za da-
ných podmínek plnomocné odpustky.

Modernímu vzezření kostela dominuje
prolomená střecha, přísná zvonice připo-
mínající Jákobův žebřík, vitrážová okna
sahající od střechy až po zem a velká
bronzová mísa před chrámovým vchodem.
Ta symbolizuje Boží milosrdenství jako
nebeskou rosu, která dopadá na střechu
kostela a je svedena praménkem na paté-
nu před oltářem u vstupu, aby obdarovala
účastníky bohoslužby.

Další výraznou symboliku zjevují velko-
rozměrové, výrazně barevné vitráže, kte-
rou se otrokovičtí poutníci snažili během
mše vyluštit a kterou jim posléze objasnil

jeden výmluvný bratr pallotin. Dominantou
kněžiště je plastika Ježíše ukřižovaného a
svatostánku je vtisknuta podoba velké
hostie se starobylou zkratkou IHS – Iesus
Hominis Salvator (Ježíš lidí spasitel).

Slavkovice jsou jediným českým koste-
lem zasvěceným Božímu milosrdenství
a svaté Faustyně a podle historie města si
tuto kapli její obyvatelé skutečně zaslouží.
V padesátých letech při vystěhování sedlá-
ků bylo vždy potřeba zajistit podpisy spolu-
obyvatel, které vyžadovali funkcionáři na
okrese, aby to vypadalo, že vystěhování
chtějí místní lidé. Ve Slavkovicích nikdo
vystěhován nebyl, potřebný počet podpisů
se nikdy nepodařilo shromáždit.

Po mši svaté a prezentaci o Centru
Božího milosrdenství jsme ozdobili prostře-
dí chrámu zpěvem a zapsali poděkování
do knihy návštěv. S výjimečným názvem
a zasvěcením tohoto moderního barevné-
ho kostela jsme si uvědomili Boží přítom-
nost a Jeho lásku k nám. Bůh stojí u dveří.
Rozumí nám a neodsuzuje, chce nás
osvobodit od strachu, smutku a naplnit
nadějí a pokojem. Čeká na nás. 

Lenka Baroňová

Kostel Božího milosrdenství a sv. Faustyny
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Jak probíhají setkání v kurzu Alfa
Písmeno alfa je začátkem řecké abecedy
a kurz Alfa je světovým křesťanským hnu-
tím, kde je možné pro věřící, hledající i
nevěřící orientovat se, prohlubovat si nebo
poznávat křesťanskou víru, život Ježíše
Krista zde na zemi.

My jsme 19. září 2016 v úvodním se-
tkání kurzu Alfa, pořádaném naší farností,
začali poznávat: Jde v životě o něco víc?
Proč nám stojí za to žít? Jaké jsou pod-
mínky našeho života?

Na úvodním  setkání se nás sešlo na
sedmdesát. Byli jsme rozděleni do osmi
skupin. Každá skupina sedí u jednoho
stolu s vedoucím skupiny a jedním asis-
tentem.

Představte si, že se u vás doma sejde-
te se známými. Připravíte jim pěkné pro-
středí a sednete si k prostřenému stolu
s pohoštěním. Tak začíná i náš kurz. Přá-
telsky se pozdravíme, něco pojíme, co
nám připraví obětavé ženy z naší farnosti
a restaurace “U Johana” ve Zlíně. Otec
Josef po hodince přátelského povídání u
stolu předloží přítomným téma, o kterém
bude hovořit:
V úvodním setkání: Jde v životě o víc?
V 1. týdnu kurzu: Kdo je Ježíš?
V 2. týdnu: Proč Ježíš zemřel?
V 3. týdnu: Jak získat víru?

Vyslechneme jeho přednášku zakonče-
nou zpěvem doprovázenou malou hudební
skupinou. Pak začíná diskuse u každého
stolku vedená vedoucím kroužku na dané
otázky: Například: Co si lidé myslí o Ježí-
ši? Kdybyste měl možnost se s ním setkat,
jak byste se cítil, co byste mu řekl?” Co si
myslíte o ukřižování? Souhlasil byste
s tím, že hřích je návykový?” atp.

Někdy doplní přednášku vedoucí sku-
pinky svědectvím o svém setkání s Bohem
a o jeho vedení v životě. Těmito setkáními
náš kurz ještě neskončil, sejdeme se ještě
nejméně 8krát.

Děkujeme všem za modlitby, aby se
kurz uskutečnil. Pokračujte i dále, prosíme,

abychom ho mohli s pomocí Boží dokončit,
aby byl přínosem nejen pro přítomné, ale i
pro celou farnost.

Marie Šmiková

Někteří mají ze setkávání očividnou
radost
Jsme teprve na začátku, to se ještě uvidí a
možná ani neuvidí, jak komu zapadne
semínko víry do srdcí zúčastněných hostů
a jak dál bude u koho růst, ale už teď mů-
žeme pozorovat očividnou radost někte-
rých z každého setkání a podle jejich slov
jejich těšení se na další. To, že naši milí
hosté kurzu Alfa věnují každý týden 2 a půl
hodiny svého času i jejich pravidelná účast
svědčí o tom, že se chtějí o Kristu a křes-
ťanství dozvědět něco více. A nás toto
pomalu ujišťuje, že bylo dobré přiložit ruku
k dílu.

Poznáváme, že i nás slabé, obyčejné
a prosté lidi si může náš dobrý Bůh použít
jako své nástroje, když se necháme vést
jeho Svatým Duchem. Je tu poznat síla
Vašich modliteb,  a proto děkujeme všem,
kdo se na tomto Božím díle podílí tímto
neviditelným způsobem – modlitbou. Je to
neméně důležité, jako obětavá služba
všech, kteří jsou na kurzu vidět. Prosíme,
vytrvejte v modlitbách, ať se toto dílo po-
daří, ať jsme společně všichni Pánovou
radostí, byť by to mělo pomoci třeba jen
jednomu člověku. Vždyť máme příležitost
takto sloužit svým bližním a můžeme být
rádi, že právě v naší farnosti kurz Alfa pro-
bíhá. Nám všem by mělo záležet na tom,
aby se lidé k Bohu více přiblížili, aby našli
v církvi domov a spásu a naučili se s Ježí-
šem žít. Můžeme tak přispět k růstu Boží-
ho království mezi námi rozličnou službou
a to má přece jen smysl.  Pokud přispěje-
me k tomu byť jen modlitbou, aby Alfa
přinesla do života člověka světlo, sílu
a naději, nebude jistě naše snaha v Pánu
marná.

Mila Zlatušková

Dojmy a svědectví z kurzu Alfa
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Vážím si těch, kdo Alfě věnují velmi
mnoho času
Jsem ráda, že se můžu účastnit tohoto
kurzu. Přináší mi nové podněty ve snaze o
lepší osobní život s vírou, ale také mi otví-
rá nový pohled na okolní svět.

Původně mě jen zajímalo, co se bude
probírat a představovala jsem si to jako
náboženství pro dospělé. Ale teď pozná-
vám, že se témata dotýkají mého života,
odkrývají příčiny a následky mých dávných
rozhodnutí, ale hlavně mě povzbuzují
k většímu úsilí o konání dobra.

Těší mě přátelská atmosféra večerů,
kde se potkávám s tolika báječnými lidmi.
Jsem vděčná za ochotnou a zdařilou spo-
lupráci pořadatelů a za věnované dobroty
šikovných kuchařek. Jako nejdůležitější ale
vnímám velmi kvalitně a srozumitelně
zpracovaná témata a jejich poutavý laska-
vý výklad, doprovázený osobním svědec-
tvím. Baví mě i dozvídat se názory a zku-
šenosti ostatních u stolu při diskusích, kde
nechybí ani legrace. Díky čtyřem zdatným
hudebníkům, kteří na každý večer nacvičí
krásné písničky, můžu Pána Boha chválit
a děkovat mu i zpěvem. Je mi tam dobře.

Jsem vděčná za Boží vedení a vážím
si těch, kdo Alfě věnují velmi mnoho času.
Kéž Pán přijme tuto jejich oběť ke své slá-
vě a posilní nás, kteří se jej snažíme ná-
sledovat.

Eva Botková

O kurzu Alfa s příslušníky policie
Kurz Alfa, kde jistě působí Duch svatý, má
dopad i na místa mimo dosah kostela.
Když jsem odcházela z jednoho setkání,
potkala jsem dva příslušníky policie, a pro-
tože jsem byla naplněna dobrou atmosfé-
rou, oslovila jsem je a pověděla jim o Alfě,
o Bohu a jeho zázracích. Naslouchali a do
hovoru se zapojili. Jaké bylo moje překva-
pení, když mladší z nich rozhovor zakončil
větou: „Ano, celý svět je jeden zázrak.“

O týden později jsme odcházely domů
z Alfy s M. Zlatuškovou, Bůh nám poslal
do cesty jednoho zoufalého a nešťastného
muže, na kterém bylo vidět, že se chce
s námi dát do hovoru, protože se potřebo-

val asi někomu svěřit v jeho obtížné situa-
ci, pomýšlel na sebevraždu. A tu jsme mě-
ly možnost opět svědčit o jediné možné
záchraně – o Ježíši a jeho špatný úmysl
jsme se mu pokusily rozmluvit. Přiznával
svou vinu a říkal nám, že umí jen jednu
modlitbu Otčenáš a na Boha se již před
chvílí obrátil.

Jak naloží se svým životem a zda se
někdy objeví v kostele, jak sliboval, to už
záleží na něm. Věříme však, že si na Pána
Boha a na náš rozhovor někdy možná
vzpomene a bude přemýšlet o tom, že
život má smysl.

Anna Slováková

Budeme-li se řídit Biblí, jen stěží udělá-
me krok špatným směrem
Kurz Alfa na mě i po pouhých několika
sezeních udělal poměrně hluboký dojem; a
to hned z několika úhlů pohledu. K víře
jako takové jsem po většinu svého života
veden nebyl, nicméně jsem o ní měl vždy
určité povědomí, které zpětně hodnotím
jako ne tak úplně mlhavé.

Znal jsem spoustu převážně starozá-
konních příběhů, i když v útlém věku je
člověk snadno pojme s určitou pohádko-
vou aurou, která se k leckdy syrovým a do
určité míry i strastiplným příběhům možná
úplně nehodí.

Po mnoha letech jsem se ale rozhodl
přečíst Bibli a tato kniha knih ve mně zane-
chala poměrně hlubokou stopu. A to roz-
hodně nemluvím jen o religionistickém
dopadu, ale především pak o názoru, že
i pro nevěřící mohou tyto texty představo-
vat cennou lekci a soubor pravidel, podle
kterých když se budeme v životě řídit, jen
stěží uděláme krok špatným směrem.

Daniel Šohaj
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Co mi říká Bible

N etrapte se žádnou starostí, ale v kaž-
dé modlitbě a prosbě děkujte a před-

kládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží pře-
vyšující každé pomyšlení bude střežit vaše
srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Fil 4, 6,7)

Naše malé svědectví spojené s tímto
biblickým veršem se začíná v jednu srpno-
vou středu tohoto roku. Po večerní mši sv.
a adoraci jsme ještě nedaleko kostela za-
volali našemu synovi Peťovi, který právě
byl s bratrancem na motorce v Čechách.
Místo obvyklého „všechno ok" ale přišla
studená sprcha. Peťa ztratil batoh, který
měl připevněný na motorce se všemi do-
klady, cennostmi i větší hotovostí, a nevě-
děl přesně kde...

A blížil se večer a začínalo se stmívat.
Byl smutný a na nás padla tíseň a starost.
Najednou se člověk potřebuje něčeho
(Někoho) chytit. Večer jsme se doma
všichni sešli k modlitbě a bombardovali
nebe. Vzpomněli jsme i verš „Tlučte a bu-

de vám otevřeno...“ Zajímavé bylo, že po
všech těch modlitbách přišel pokoj a úleva,
cítili jsme, že Pán slyší a ví.

Druhý den kluci prohledávali inkrimino-
vaný úsek v úmorném horku bez úspěchu.
V 15 hodin hledání batohu vzdali a volali
nám, že tedy pokračují dál ve svém cesto-
vání po Čechách. Jenže co se nestalo!
Doma nám zazvonil telefon. Policie Roud-
nice nad Labem nám oznamovala, že ba-
toh našeho syna je u nich a je v něm úplně
všechno (včetně drobností). Skromnost
a pokora paní, která ho našla, byla neuvěři-
telná. O nabízené odměně nechtěla ani sly-
šet – prý je to samozřejmost (v dnešní době!)

Co k tomu dodat? Náhoda? Zázrak?
Věděli jsme, kdo za tím stojí a k nebi letělo
jedno velké díky. A potom si někdo z nás
všiml malé samolepky z Nezbedy, kterou
máme na kuchyňské lince – „Netrapte se
žádnou starostí...“ 

Manželé Janíkovi

Netrapte se žádnou starostí – Pán o nás ví a slyší nás

Nechat se nebeským Otcem překvapovat
Ráda dostávám dopisy, zvlášť ty klasic-

ké psané rukou. Ale v poslední době
přijmu zavděk i SMS zprávou či e-mailem,
hlavně když je od srdce. Většinou se sna-
žím na ten dopis či zprávu reagovat. I Pís-
mo svaté beru jako takový vzácný dopis
přímo od Pána Boha. Někdy mu ale k mé
škodě „neodepíšu“ nebo „odepíšu pozdě“,
někdy se mi podaří na Dárce dopisu rea-
govat hned a to se pak dějí krásné věci. Je
to velké dobrodružství nechat se překva-
povat ...

Jednou ráno jsem si taky v mobilu pře-
četla biblickou SMSku a v ní stál jen krátký
veršík: „Vždyť Duch svatý vás v té hodině
naučí, co je třeba říci.“ (Lk 12,12). Říkala
jsem si, v jaké situaci mě asi Duch svatý
právě dnes bude učit, co mám říct?

Ten den jsem musela do Zlína a napa-
dlo mě, že bych se mohla stavit za zná-
mou starší paní ležící na LDN. Dokonce

mě tam pustili, i když nebyla doba návštěv,
ona z toho měla opravdovou radost. Pře-
kvapil mě ale její zhoršený zdravotní stav.
Věděla jsem, že paní nechodí do kostela,
ale ke konci návštěvy jsem se jí najednou
zeptala: „Nechtěla byste, aby Vás navštívil
i pan farář?“ Ona na mě vykulila své velké
oči: „A ty myslíš, že by přišel? Vždyť jsem
nebyla od svatby u zpovědi!“ Já na to: „On
by přišel určitě moc rád!“ Její reakce byla
nečekaná: „No já bych byla šťastná jak
blecha!“

Tak jsem to na druhý den domluvila
hned s naším otcem ve farnosti a s perso-
nálem nemocničního oddělení a moje zná-
má přijala svátosti. Za pár dní klidně usnula
v Boží náruči navěky. Tehdy mi teprve došlo,
že u jejího lůžka to byl právě Duch svatý,
který mě naučil, co mám říct (viz SMS). Já
bych takový nápad určitě neměla. 

Marie Čechová
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Kdo nevidí bližního, nevidí ani Boha
P rorok Amos varuje před zahálkou

v blahobytu (Am 6,1 a 4–7). Horní
vrstvě na Siónu v Jeruzalémě je proroko-
váno, že tento způsob života povede k za-
jetí a vyhnanství. Takový osud je vlastně
předobraz toho, co jsme pak slyšeli o bo-
háči v evangeliu (Lk 16, 19–31). Tento
muž byl tak zahlcený svým přepychem
a pohodlím, že nebyl schopen ani vnímat
chudáka Lazara
před svým domem.
Jeho vyhnanstvím
pak ovšem je věčné
zavržení. Je tu vidět, jak majetek a bla-
hobyt může člověka zcela zaslepit, že vů-
bec nevnímá bídu někoho, koho má denně
před očima. Velké bohatství může člověka
tak ovládnout, že se stane zcela netečným
vůči chudobě druhého.

Pán Ježíš k tomu na rovinu uvádí, že
tohle je cesta do pekel. Někteří věřící moc
neví, co si s tím pojmem peklo vlastně po-
čít. Řada lidí má dojem, že existenci pekla
není třeba brát vážně. Člověka napadají
úvahy, že s těmi, kteří nebudou spaseni
a nedostanou se do věčného Božího krá-
lovství, by to Pán Bůh přece mohl pořešit
nějak jinak, než nechat je napospas ja-
kýmsi mocnostem zla a pekelným mukám.

Je ale dobré brát v úvahu, že peklo ne-
ní stav, který sám Stvořitel připravil těm,
kteří budou zavržení, ale že je to stav, kte-
rý si člověk sám zvolí a určí. Uvažme, proč
by ten boháč nakonec nemohl být také
spasen. Díky velkému Božímu milosrden-
ství přece můžeme věřit, že každý, kdo vě-
domě neodmítne Boha a nepohrdne da-
rem spásy, má vždycky šanci nazývanou
očistec a odtud se pak dostane k Bohu.

V případě toho boháče ale zřejmě jde
o to, že aby člověk mohl nějak vnímat Bo-
ha, musí vnímat také druhého člověka.
Kdo nevidí svého bližního, neuvidí ani Bo-
ha. Nejde tedy o to, že by takový člověk
nemohl být spasen, ale o to, že ten člověk
je tak zaměstnán sám sebou, že nabíze-
nou spásu nevnímá a nestojí o ni.

Pokud tedy člověk třeba i těsně před

smrtí přece jen zatouží po záchraně pro
věčnost, Boží milosrdenství nedovolí jeho
zavržení. Největší tragédie člověka tedy
spočívá v tom, když spásou pohrdá.

Současně z toho vyplývá, jak velkým
nebezpečím může být, když má člověk
všeho hojnost. Lidé žijící ve společnosti,
kde je všeho dost, si pak snadno přesta-
nou uvědomovat, v jak tíživé situaci se na-

cházejí lidé v jiných
částech světa, kde
stále mnozí trpí hla-
dem, nezaměstna-

ností, nemocemi a podobně. A i když
o tom slyší ve sdělovacích prostředcích,
často už je nic nepohne k tomu, aby si při-
pustili, že se jich to také může týkat.

Spousta věcí, které naplňují život sou-
časné civilizace, totiž otupuje citlivost na
bídu druhých. Čím větším počtem vymože-
ností je člověk obklopen, tím více podléhá
dojmu, že mu ještě velká řada věcí chybí
ke štěstí. Pokud je ovšem pro někoho dů-
ležitější mít kolem sebe přístroje a automa-
ty na všechno možné a maximum pohodlí
než starost o to, čím lze prospět strádají-
cím, je na tom podobně, jako ten boháč
v dnešním podobenství.

Pán Bůh nám přirozeně nezakazuje
vlastnit a užívat nejrůznější věci, které
usnadňují nebo zpříjemňují život. K tomu
nám naopak svěřil schopnosti, které má-
me. Současně však máme za užívání věcí
a svých schopností před Bohem zodpo-
vědnost, zda je užíváme ve prospěch dob-
ra a lásky k bližním, nebo jen pro sebe.

Proto je třeba vyprošovat si u Boha od-
vahu a odhodlání vzepřít se tlaku dnešní
doby, který nás chce ovládnout a učinit
z nás tvory spoutané starostí jen o sebe
a o spoustu věcí, které chce člověk užívat
jen pro sebe. Tuto odvahu nám může do-
dat jedině náš Spasitel Ježíš, protože život
s ním je oproti jakémukoliv luxusu nepo-
rovnatelně větším bohatstvím, o které stojí
usilovat. 

O. Josef Zelinka

Z promluvy 26. neděle v mezidobí
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Po předání finančního daru řádu pre-
monstrátů (viz zápis z jednání pasto-

rační rady), jsme dostali následující podě-
kování:
Vážený pane faráři, milí členové pastorač-
ní rady, vážení otrokovičtí farníci, rád bych
Vám poděkoval za Váš dar na náš klášter-
ní dorost. Radimův odchod nás velmi za-
sáhl, mnohé u nás změnil. Situace nových
povolání ke kněžství a řeholnímu životu
není v současné době příliš nadějná, o to
více pak bolí každá takováto ztráta. Naši

klerici se teď připravují na kněžství v jiné
atmosféře, než jaká panovala ještě před
pár lety. Příprava je daleko více individuál-
ní, nároky na zodpovědnost větší.
Mohu Vám slíbit, že se snažíme a budeme
snažit budoucí kněze vychovávat tak, aby
vyrůstali ve zdravé a přesvědčivé křesťany
a byli schopni požehnaně pracovat na Pá-
nově vinici.
Všem Vám ze srdce žehnám! 

Michael Josef Pojezdný, O.Praem.,
opat strahovský

Přehled farních zpráv

Poděkování premonstrátů za finanční dar

Křtiny: Emma Kabicová, Lukáš Koníček, Tereza Klíšová, Jan Martin Repka, Markéta
Stoklásková
Svatby: Michal Grebeníček a Hana Krajčová, Roman Čányi a Magdaléna Horáková
Poslední rozloučení: Bohumil Blahuš, František Kocháň, Oldřich Skácel, Vladimír
Lukeš, Jarmila Hořáková

Z jednání pastorační rady ze dne 5. 9. a 4. 10. 2016
 PR rozhodla, že finanční částka vybra-
ná na plánovanou primici a dar pro Štěpá-
na Horkého bude rozdělena na poloviny,
z nichž jedna bude věnována kněžskému
semináři v Olomouci a druhá premonstrát-
skému řádu. Z částky již bylo použito
5000,- Kč na výdaje související s pohřbem
a rozděleno bude 28 000,- Kč.
 Byla navržena obnova nápisu na zá-
kladním kameni farního kostela a úprava
kněžského hrobu na kvítkovickém hřbitově.
 Proběhlo vyhodnocení ankety, které
jednodenní akce mají prioritu:
1. Noc kostelů.
2. Slavnost Těla a Krve Páně. Návrh na
uspořádání průvodu v příštím roce.
3. Duchovní obnovy.
4. Více zviditelnit oslavy sv. Vojtěcha.
5. Aktivní prožívání významných období
církevního roku.
6. Misijní neděle a jarmark.
7. Obnovení křížové cesty na Velký pátek.

 Probíral se stav chodníku pod opěrnou
zídkou hřiště za kostelem. Jsou zde po-
praskané dlaždice a hrozí další poškození
chodníků. Bude zkontrolován stav a budou
zjištěny možnosti opravy.
 V úterý 8. 11. proběhne setkání PR
Zlínského děkanátu na Jižních Svazích.
Začátek je v 18:00.
 V úterý 29. 11. proběhne setkání PR
s vedením Charity Otrokovice.
 PR se pokusí sehnat osobu na vedení
vánoční besídky v Otrokovicích.
 Nátěr oken v kostele sv. Vojtěcha bude
probrán s odborníkem, který navrhne mož-
né řešení.
 PR se shodla, že další oprava kaple sv.
Anny proběhne v jarních měsících 2017.
 PR zvažovala možnost ošetření dveří
bočního vstupu do kostela proti hlasitému
zavírání.
 Byl vznesen požadavek na zachování
ticha po skončení bohoslužeb.

Křty, sňatky a pohřby za poslední období
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Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých
V úterý 1. listopadu je Slavnost

Všech svatých a mše svatá bude ve
farním kostele v 18 hod. V charitní kapli
bude mše svatá v 10 hod. za obyvatele
domova zesnulé v uplynulém roce.
Ve středu 2. listopadu je Vzpomínka na
všechny věrné zemřelé a kněz v tento den
slouží mše svaté na církví stanovené
úmysly. Mše na úmysl Svatého otce je
v Kvítkovicích v 17 hod. a mše obětovaná
za všechny věrné zemřelé je v kostele sv.
Vojtěcha v 18 hod.

V neděli 6. listopadu odpoledne se koná
dušičková pobožnost na hřbitově v 15:30
hod. po příjezdu autobusu.
V dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu
je možno získat pro duše v očistci plno-
mocné odpustky. Tři obvyklé podmínky
jsou přijmout v ten den sv. přijímání, být po
zpovědi v milosti posvěcující a pomodlit se
na úmysl Svatého otce. K tomu 1. a 2.
listopadu patří návštěva kostela s modlit-
bou Páně a Vyznání víry, nebo 1.–8. listo-
padu návštěva hřbitova s modlitbou za
zemřelé. 

Zastavme se o Dušičkách na kněžském hrobě

O tec arcibiskup Jan nás ve svém listě
vyzval, abychom se odhodlali v dušič-

kovém čase na hřbitovech oslovit bližní
a nabídli jim text modlitby za zesnulé nebo
společnou modlitbu. Na kněžském setkání,
které jsme měli nedávno v Olomouci, tuto
myšlenku ještě více rozvedl.

Například na hřbitově potkáme známé,
kteří do kostela nechodí, ale třeba o nich
víme, že nejsou duchovním věcem zcela

uzavřeni. Těm pak můžeme věnovat obrá-
zek s modlitbou za zesnulé, který je pro
takový případ možné vzít si v kostele. Je
řada lidí, kteří do kostela pravidelně ne-
chodí, ale v soukromí se modlí. Všimnout
si takových lidí může být krůčkem k tomu,
aby nacházeli cestu i do společenství
církve. 

O. Josef Zelinka

Na zářijové pastorační radě bylo navr-
ženo, aby se nechalo dodělat zakrytí

kněžského hrobu na hřbitově v Kvítkovi-
cích.

Jednalo se pouze o jednu desku před
pomníkem a náš požadavek byl proveden
velmi rychle, podle našich představ a do
14 dní od domluvy s panem kameníkem.
Cena úpravy včetně práce byla 6 500 Kč
a zaplatila se z peněz farního úřadu. O
hrob se stará mnoho let paní Hradilová
a patří jí za to velký dík.

Slyšela jsem, že dost lidí se divilo, že
nějaký kněžský hrob máme. Ano, máme.
Je na hřbitově, těsně u kříže vlevo, a když
se člověk snaží projít úzkou uličkou kolem
kříže, snadno ho přehlídne.

Jsou v něm pohřbeni dva kněží, kteří
v naší farnosti zemřeli. Je to P. Ondřej Bu-
dík (+1889), který byl prvním farářem v nově
zřízené otrokovické farnosti, a P. František

Palla (1839–1938). Ten už na přelomu 19. a
20. století upozorňoval, že kostel sv. Micha-
ela je lidem těsný a organizoval finanční
sbírky na nový kostel. Z fondů, které shro-
máždil, byla rovněž rozšířena a opravena
kaple v Kvítkovicích. Stalo se tak v letech
1940–1941.

Kněží, kteří nás doprovázejí na cestě
k Bohu, po sobě nezanechávají děti. Je na
nás, abychom o jejich hroby pečovali
a zastavovali se u nich s modlitbou. Nad-
cházející Dušičky nám k tomu dávají mi-
mořádnou příležitost. 

Jarmila Lacigová

Dušičkový čas „evangelizačně“
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Nové boty pro naše děti – přispět můžeš i ty!

Zprávy z farnosti

Ve středu 28. září, na svatého Václava,
jsme se sešli s klukama na vlakovém

nádraží už v 6 hodin. Jelo nás docela hod-
ně: Lexa, Marťas J., Dan, Tom J., Sympl
(Peťa B.), Vojta, Paťa, Kuba, Honza Č.,
Kamil, Tom Z. a já. Když jsme se dozvědě-
li, že pojedeme hodinu a půl, zhrozili jsme
se, ale jak jsme se bavili a dívali z okna,
tak to rychle uteklo.

V Šumperku jsme se potkali s dalšími
týmy a společně došli na faru. Tam jsme
posvačili, přijel Denda a převlékli jsme se
do ministrantského. Když jsme se všichni
seřadili do průvodu, byl hodně dlouhý. Po
mši jsme se přesunuli do školy, kde byla
tělocvična rozdělená na dvě menší hřiště.
Náš tým v mladší kategorii tvořili Tom Z.,
Patrik, já, Kamil, Honza Č. a pozor, bran-
kářem byl Lexa a Kuba byl tentokrát v úto-

ku. Přidával se k nám i Marťas, je to borec,
hodně nám pomáhal a ještě hrál za starší
kluky, protože jich bylo málo: jenom Tom
J. jako brankář, Denda, Vojta a Sympl.
První zápas nedopadl dobře, ale pak jsme
se hodně snažili, postoupili jsme ze skupi-
ny a nakonec se prokousali na krásné třetí
místo. Dostali jsme pohár a medaili. Star-
ším klukům se dařilo podobně jako nám.
I když byli jen čtyři, získali taky třetí místo.
Protože jsme spěchali na vlak a u starších
se ještě hrálo finále, pobrali jsme odměny
a utíkali na nádraží.

Ve vlaku jsme výhru moc neslavili,
protože jsme byli pořádně unavení. Ale
když jsme dojeli do Otrokovic, měli jsme
ještě sílu zařvat si na rozloučenou „Ciky ciky
cak, hoj, hoj, hoj!“ a šťastně došli domů. 

Marťa Pikola

Florbalový turnaj v Šumperku

Je krásné být božím dítětem a v Bohu
svého otce mít, zpívala nedávno naše

schola při jednom křtu u nás v kostele.
Svátostí křtu jsme všichni uvedeni do křes-
ťanského života. Je to slavnost, u které se
zpravidla sejde celá rodina. Rodiče
a kmotři před Bohem a před lidmi slibují,
že své dítě povedou ve víře a budou mu
příkladem.

Jak ale tento příběh pokračuje dál?
Vždycky mám radost z toho, když vidím,
jak se naše děti připravují na 1. sv. přijímá-
ní. Radost mi ale brzo kazí zjištění, že
hned v dalším roce dětí v hodině nábožen-
ství ubývá. Tak třeba letos bylo u 1. svaté-
ho přijímání v naší farnosti 16 dětí, po
prázdninách jich ale pokračuje jenom 10.

Čím to může být? Proč už rodiče ne-
stojí o to, aby jejich děti pokračovaly? Jako
by tato svátost byla jen nějakou povinností,
kterou je třeba mít splněnou, u někoho je
to třeba jen zbožné přání babičky, tak jí to

rodina pro klid duše splní a dál už to nijak
neřeší.

Jednou nám jeden moudrý kněz
v našem společenství mladých říkal krásné
přirovnání. S naší vírou je to jako s botami.
Když rosteme, jsou nám časem malé, ně-
kdy i ochozené, ošoupané, lehce se v nich
může klopýtnout. Proto je potřeba vyměnit
je za větší, lepší, pohodlnější. I naše víra
se nějak vyvíjí a v našem životě si jen těž-
ko vystačíme s tím, co jsme se naučili
v první třídě náboženství.

Tak bych vás chtěl, milí rodiče, vyzvat
a poprosit, nebojte se vést své děti a pod-
porovat je ve víře i dál, nenechte je „chodit
v botách, které tlačí.“ Vám ostatním pak
chci navrhnout toto. Pojďme našim rodi-
nám na ty nové boty přispět. Ptáte se jak?
Zkusme to modlitbou, mysleme na všech-
ny rodiče, prosme za ně, povzbuzujme je.
Jednou se to určitě vyplatí. 

Jan Žalčík
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Naše první ministrantská schůzka
V sobotu 1. října jsme měli naši první

ministrantskou schůzku s nácvikem
služby u oltáře v novém školním roce.

Pan farář a vedoucí ministrantů Honza
Žalčík měli určitě radost, když uviděli naši
početnou účast. Přišlo hodně nejmladších
kluků, proto jsme se museli rozdělit do sku-
pinek. Ještě že přišli i starší kluci, aby každé
skupince někdo dělal vedoucího nácviku.

Pan farář měl na starosti nejmenší
kluky. Těm vysvětloval, jak správně držet
ruce, kdy stát a sedět. Další skupinku měl

na starosti Pavel, nacvičovali správné zvo-
nění, nošení konviček, kalichu. Já s Kami-
lem jsem se učil přinést na obětní stůl mi-
sál a otáčení jeho stránek podle barev
záložek, s tím nám pomáhal Honza Žalčík.
Poslední skupinku kluků vedli Tomáš s Pe-
ťou a tam se učilo správné držení patény.

Ministrantskou schůzku jsme zakončili
společnou modlitbou, rozloučili jsme se
s panem farářem a šli jsme si s klukama
zahrát ještě nějaké společné hry. 

Patrik Matula

Ministrantské novinky v novém školním roce
Ministrantské služby se nám už roze-

běhly naplno, snažíme se, aby i ve
všední dny měl kdo sloužit u oltáře. Kluci
zase sbírají za svou službu body. Letos
jsme poprvé zavedli i kategorii těch nej-
menších. Už teď můžu prozradit, že tři
nejlepší z obou kategorií pojedou na závě-
rečnou odměnu. Taky se snažíme na sobě
dál pracovat, za sebou máme jednu minis-
trantskou schůzku s otcem Josefem, ta
další je v plánu v sobotu 26. listopadu.

Rád bych se s vámi ještě podělil o jed-
nu věc, která nám leží na srdci. Rádi by-

chom, aby nás více chodilo na větší svát-
ky. Podporujte v tom prosím vaše děti.
Nejlíp to uděláte tak, že s nimi přijdete i vy,
zkuste to. K tomu, abyste věděli, kdy který
svátek je, jsme pro vás připravili na našich
oddílových stránkách www.tom1419.org
menší přehled (v pravém sloupci pod nad-
pisem Zasvěcené svátky). Taky máme
v plánu před každým svátkem poslat vám
informační mail. Díky všem, kdo své děti
v této krásné službě podporujete, i všem,
kdo na nás jakkoliv myslíte. 

Jan Žalčík

Ve středu 28. září, na sv. Václava, jsme
měli v naší farnosti prožívat primici na-

šeho kamaráda, bratra premonstráta Štěpá-
na Radima Horkého. Pán to však chtěl jinak
a povolal si jej k sobě. Abychom si tuto udá-
lost připomněli, vydali jsme se přímo na mís-
to jeho nehody poblíž Svaté vody, kde připra-
vili bratři premonstráti ze Sv. Kopečku děkov-
nou mši svatou.

Nabídl jsem, že nachystáme kadidlo
a budeme při mši okuřovat. Vzpomínám si,
jak Štěpán vždycky říkával, že při žádné
slavnosti by kadidlo nemělo chybět, tak
doufám, že jsme mu tím aspoň trochu udě-
lali radost. Celá mše měla krásnou atmo-
sféru. Začala přesně v dobu, kdy u nás
v kostele měla začínat primice. Bohosluž-
bu provázel sbor mladých ze Svatého Ko-
pečku krásnými zpěvy, které měly pravdě-
podobně zaznít při primici. Otec Bernard,

farář ze Sv. Kopečku a hlavní celebrant,
měl na sobě primiční ornát, který si Štěpán
objednal a který na jeho adresu před pár
dny dorazil.

Na konci mše svaté byl požehnán
a zasazen do země malý pamětní kříž.
Zazněla slova díků za Štěpánův život, ne-
chybělo poděkování rodině za dar života,
farnosti za oporu ve víře a podporu
v dobách jeho studií. Slova díků mířila
i k těm, kdo se mu v době nehody přímo
na místě a později v nemocnici snažili po-
moct. Každý z nás si jistě v ten moment
v duchu promítal své vlastní vzpomínky na
všechno krásné, co se Štěpánem mohl
prožít. Po mši svaté pro nás naši hostitelé
ještě připravili malé pohoštění.

Byl to moc hezky prožitý sváteční den,
na který budu ještě dlouho vzpomínat. 

Jan Žalčík

Děkovali jsme za Štěpánův život
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V pátek 16. 9. jsem odešla ze školy
dřív. Přeplněným autobusem jsem

s mou velkou krosnou dojela do Otrokovic,
odkud jsme měli vyrážet na mezinárodní
mistrovství v turistických závodech, které
se konalo ve slovenské Nesluši. Za chvíli
se objevil Tom Janeček (Strom). Potom
přišel Marťas Janeček a Marťa Honzíková.

Samozřejmě, hned na začátku se obje-
vila komplikace. Marťas zapomněl doma
Tomovo tričko 15up a jaké by to byly závo-
dy, kdyby tohle triko neměl s sebou. Ani to,
že za 10 minut nám jede vlak, ho neodradi-
lo a pro bratrovo triko utíkal domů. Zpět se
vrátil v rekordním čase. Vlak ale měl zpož-
dění. Konečně jsme vyrazili, v Tlumačově
k nám přisedl Sympaťák (Peťa Blahuš).
Tím byla naše výprava kompletní.

Cesta proběhla v klidu, až na konci
jsme zažili mírný šok. Pohodlně si sedíme
ve vlaku, vyzuté boty, rozložené sedáky
a Marťa se ptá, kde jsme. Podíváme se
z okna, a co nevidíme – Kysucké Nové
Město, kde máme vystupovat. Tak rychlý
a zmatený výstup jsem nezažila, ale co
bylo nejdůležitější – sice s rozvázanými
botami, ale stojíme na nádraží. Kluci se
rozhodli jít do Nesluši pěšky, my s Marťou
čekáme na autobus.

Večer už nás nečekalo nic zvláštního.
Za zmínku možná stojí jen to, že jsme ne-
věděli o večerní poradě vedoucích, a tudíž
nevíme nic o zítřejším závodě ani trati. Ale
potom, co nám řekla jedna paní, že nic důle-
žitého nesdělili, můžeme jít klidně spát.

V sobotu ráno jsem se probudila jako
první a viděla jsem, jak ostatní děcka
z naší tělocvičny už mají reprezentační
tričko. Opět jsme o tom nevěděli a opět
jsme se museli zeptat již zmíněné paní.
Probudila jsem kluky a šli jsme pro dresy.
Na snídani byly párky – vhodné jídlo před
během. Po snídani přijela druhá část naší
výpravy, Honza Čambala s taťkou a Žán.

Chvíli ještě cvičíme a opakujeme vše
možné a pak se vydáváme na start. Mar-
ťas vybíhá jako první, poté Honza. Doteď
probíhalo vše v pohodě. ALE – začalo pr-

šet. Marťas s Honzou doběhli relativně
suší. Dále jsme postupně vybíhali v pořadí
Sympl, Strom, já a Marťa. Déšť stále zesi-
loval. Sotva jsem vyběhla, byla jsem totál-
ně mokrá. Musím říct, že nebýt Žánovy
rady, ať si dám kartičku, kde zaznamená-
váme své odpovědi, do sáčku, tak by z ní
nic nezůstalo. Když jsem sjela po bahně
poprvé, říkala jsem si, že to nevadí. Potom
se však kartička stávala čím dál špinavější
a mokřejší.

Pořád jsem padala, v jednom úseku se
nedalo ani běžet. Na azimutech mi v kleš-
tičkách, kterými se kartička označuje, zů-
stal i kousek promočeného papíru. Říkala
jsem si, že je to v háji a nejspíš budu dis-
kvalifikovaná. Promočená a celá hnědá
jsem doběhla do cíle.

Když jsem došla za ostatními, první se
ptali, jestli mi uznali kartičku. Strom
a Sympl totiž doběhli jen s kuličkou bláta
a celá jejich kategorie byla diskvalifiková-
na. Počkali jsme na Marťu, po dlouhé
a teplé sprše jsme se vydali na výborný
oběd a čekali jsme na výsledky.

Šla jsem vyzvednout balíčky jídla na
cestu, když za mnou doběhla Marťa: „Jsi
třetí!“ Byla jsem nadšená! Navíc Marťas
byl taky třetí, takže dvě medaile. Marťa
skončila sedmá, Honza desátý a Strom se
Symplem teda diskvalifikovaní. Počkali
jsme na vyhodnocení a rozloučili jsme se.
Na cestu domů pro nás dojel autem Den-
da, takže jsme nemuseli vlakem.

A co říct závěrem? Velké poděkování
patří Peťovi Čambalovi, že nás všude vozil
autem i přesto, že z nás byly kuličky bláta,
a taky Dendovi za cestu zpět. Závody byly
asi nejtěžší, co jsem zažila, a byly úplně
jiné. Všichni máme co povídat. Běžet
v takových podmínkách je naprosto jiné.
Někteří z nás to i odnesli – 2x střevní potí-
že a 2x nachlazení, ale i tak jsme rádi za
takový zážitek. Díky všem, co na nás mys-
leli.

Pro mě to byla parádní tečka na závěr
letošní sezóny. 

Kačka Kunorzová

Závěr sezony turistických závodů se nám povedl
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V poslední době jsme v ohláškách ně-
kolikrát slyšeli, že pravidelná měsíční

sbírka je určena na opravy kostela sv. An-
ny v Kvítkovicích. O tom, co se v něm opra-
vuje, nám podává zprávu Bedřich Hradil.

Co se u vás v kostele opravuje?
Zjistilo se, že boční stěna kostela vlhne,
i návštěvníci kostela mohli vidět, jak uvnitř
praskala a opadávala omítka. Jen jsme
nevěděli, kde se ta vlhkost bere.

Jak jste došli na příčinu?
Tušili jsme, že kolem kostela vede kanál,
ale nevěděli jsme kudy. Tak se venku za
oltářem provedla sonda.

Zjistilo se něco pomocí sondy?
Že kolem kostela prakticky žádné odvodně-
ní není a že veškerá voda z okapů teče pod
kostel. I kanál, do kterého byla voda svede-
na, byl ucpaný. Původně byl kostel postaven
na základech nad okolním terénem. Ale ces-
ta, která kolem něho vede, se v průběhu let
postupně zvedla o 40 cm, kostel zůstal níž,
tak se pod něho stahovala voda.

Jak jste vlhnutí řešili?
V srpnu začala u kostela pracovat firma
z Kudlova, kterou farnost oslovila podle
doporučení z Městského úřadu. Její pra-
covníci za pomoci malého bagru obkopali
boční stěnu kostela, asi do hloubky 180
cm. Na dno položili drenáž, kolem zdi
umístili větrací folii a vše zasypali štěrkem.
Aby se folie neprotrhla, je kryta ještě
ochranou dekou. Také kanál na dešťovou
vodu je úplně nový.

Takže nyní bude kostel v suchu?
Není to úplně jisté, protože i okolní kanály,
na které je kostel napojený, nejsou
v dobrém stavu.

Opravy tím už skončily?
Letos ano, v září nám velice přálo suché a
teplé počasí. Ale bylo by dobré ještě něco
udělat s kanály v okolí, o tom se ale musí

jednat s jejich majitelem a s městem. Dále
bude potřeba osekat venkovní a vnější
omítku na boční zdi kostela a natáhnout je
znovu. To se asi bude dělat na jaře.

Sekání a omítání v kostele určitě přine-
se spoustu omezení a nepříjemností.
Ano, nejhorší bude prach. Všechno se bude
muset přikrýt, odsunout od zdi lavice i varha-
ny, osekat, možná po tuto dobu zde nebudou
bohoslužby. Pak to přisuneme ke zdi a až
zeď vyschne, natáhnou se omítky nové.

Kolik všechny práce stály?
Zatím 170 tisíc, ale v tom ještě nejsou prá-
ce z příštího roku. 

Ptal se Pavel Ludvík

Šátky pro poradnu
Poradna pro ženy a dívky na Divadelní
ulici ve Zlíně pořádá 3. ročník charitativ-
ní akce „Šátky pro poradnu“. Sběr šátků,
šál a také bižuterie probíhá od 12. září
do 10. listopadu 2016. Akce bude zakon-
čena prodejem 11. listopadu v čase od 9
do 16 hodin. Výtěžek tradičně poputuje na
podporu činnosti poradny. Více informací
najdete na www.poradnazlin.webnode.cz.

Kvítkovický kostel je od září v suchu
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Charita sv. Anežky informuje
Punč a polévka – slavíme 25 let
V pondělí 26. září 2016 jsme započali

oslavy výročí 25 let Charity sv. Anežky
v Otrokovicích a okolí. Na informačním
stánku před Billou v centru Otrokovic jsme
nabízeli zdarma všem kolemjdoucím neal-
koholický punč a teplou polévku. Akce se

opravdu podařila! Rozdali jsme téměř 40
litrů teplé polévky a 30 litrů nealko punče.

„Zpočátku si nás lidé pletli s politickou
stranou, ale netrvalo dlouho a lidé poznali
naše loga. Jako poděkování za naši čin-
nost v Otrokovicích a okolí jsme lidi potěšili
teplým nápojem, vlídným slovem a mag-
netkou na ledničku. Jsme rádi, že nás pod-
porujete a myslíte na nás. Vždyť naše
služby slouží zejména vám a vašim blíz-
kým," sdělil Jiří Vlček, zástupce ředitele
Charity.

Informační stánek byl v provozu od 8
do 16 hodin. Navštívilo jej odhadem 400
lidí včetně starosty Otrokovic, pana Mgr.
Jaroslava Budka. K vidění byly také foto-
grafie z počátků činnosti Charity. Oslavy
pokračovaly Dnem otevřených dveří, který
se uskutečnil den poté. 

Turnaj „Přesná šipka“
Ve středu 7. září 2016 jsme se zúčast-

nili již 14. ročníku turnaje v šipkách,
který se koná každoročně na naší „domácí
půdě“, tedy na Charitním domově Otroko-
vice.

Letos přijelo soutěžit jedenáct družstev
z okolních domovů, což je zatím rekordní
účast. Pro účastníky bylo připraveno ob-
čerstvení, ale také bohaté ceny, o které se
svedl napínavý souboj. Do boje o stupně
vítězů se zapojili také pracovníci CHD a
doprovody soutěžících.

Velká gratulace patří vítězným druž-
stvům z Holešova, Senioru B, a Luhačo-
vic. Naše družstvo letos zaujmulo poslední
příčku, ale my jsme se řídili heslem
„nemusíme vyhrát, stačí, když se zúčastní-
me.“ Děkujeme všem za účast na našem
turnaji a budeme se těšit na další ročníky. 

Slavnostní mše svatá
na svátek sv. Anežky
Vyvrcholení oslav 25 let Charity proběhne
slavnostní mší svatou u příležitosti svátku
sv. Anežky dne 14. listopadu 2016 v 17
hodin v kostele sv. Vojtěcha. Jste srdečně
zváni! 
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 Ještě než jsme stihli zasednout do škol-
ních lavic, tak jsme uspořádali akci Bye
Bye Holidays neboli Rozloučení s prázdni-
nami. Ve čtvrtek 1. září jsme se sešli na
hřišti za kostelem a pořádně jsme se roz-
loučili s volnými dny. Byla nás hromada a
o to víc jsme si užili všechny hry.
 První sobotu v září se ti starší z nás, za
pomocí rodičů a všemožných dobrovolníků
vrhli na malování suterénu. Dalo to pořád-
nou práci, ale odměnou je nově vymalova-
ný suterén, zapravené zdi, nové vitrínky a
rámy s fotkami. Moc děkujeme všem, kteří
nám jakkoli pomohli.
 V týdnu od 12. září jsme se zúčastnili
celonárodní sbírky Nadace Světluška a
dobrovolníky od nás jste mohli potkat
v ulicích Otrokovic či Zlína. Letos se nám
podařilo vybrat 13447 Kč, 2 eura a 1 rupii.
Velké díky všem, kteří přispěli!
 Třetí zářijový víkend se skupinka těch
nejlepších závodníků vypravila na meziná-
rodní mistrovství v turistických závodech,
které se konalo ve slovenské Nesluši.
O zážitky nebylo nouze, zvlášť počasí sil-
ně zamíchalo kartami, ale i tak to pro nás

mělo šťastný konec. Více si můžete přečíst
v samostatném příspěvku.
 S novým školním rokem a schůzkami
začal také Klub volného času Kvoč,
v úterky a pátky se potkáváme pod koste-
lem. Začali také sportovní aktivity: sobotní
volejbal, florbal či hokejová sezona.
 Během října jsme začali vyrábět na mi-
sijní jarmark. Hlavní misijní vyrábění se
konalo v sobotu 22. 10. a vše vyvrcholilo
Misijním jarmarkem v neděli 23. října. Díky
všem, kteří přiložili ruku k dílu, pomohli
vyrábět, sehnat materiál, podporovali tuhle
akci svými modlitbami nebo třeba finanč-
ně. Touhle již tradiční akcí jsme mohli pod-
pořit papežská misijní díla.
 O víkendu 14.–16. října jsme jeli za-
vzpomínat na tábor. Potáborovka se tento-
krát konala v Potštátě. Děcek se sešlo
přes 30 a spolu s vedoucími jsme tvořili
partu o 46 lidech, takže jsme v dopravních
prostředcích vzbudili trochu rozruch.
V sobotu jsme navštívili Potštátské skalní
město a užili si krásný podzimní den se
spoustou her venku.

Ze života turistických oddílů mládeže

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: 4.12.2016 Vydání dalšího čísla: 18.12.2016

Darujte nepotřebný spacák!
Pořádáme časově neomezenou sbírku spacáků pro lidi,

kteří postrádají střechu nad hlavou. Budete-li chtít darovat
váš nepotřebný spacák, můžete ho přinést do Azylového do-
mu Samaritán, Moravní 936, Otrokovice nebo je možné jej
dopravit do charitního šatníku, ul. Svobodova 1909. 

Příspěvky o činnosti Charity sv. Anežky Otrokovice jsou od vedoucích charitních služeb.

Témata podzimního „Smolíčka“ se točí
kolem začátku školního roku a mohou

být návodem, jak např. motivovat děti
k učení, proč děti potřebují pohybové akti-
vity, zájmové kroužky a další. Rodičům
Smolíček nabízí orientaci ve vážnějším
tématu, jakým je oddlužení. Příjemné

společné chvíle může celá rodina rovněž
strávit při výrobě draka, rébusech a dopl-
ňovačkách.

Ke stažení je Smolíček na našem we-
bu www.otrokovice.charita.cz pod zálož-
kou Terénní služba rodinám s dětmi. 

Vše pro děti od Terénní služby rodinám
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Osmisměrka pro děti
Dneska jsme v evangeliu slyšeli příběh o Zacheovi, celníkovi, který vybíral peníze za

vstup do města Jericha. Mezi lidmi nebyl moc oblíbený. Často se mu posmívali, hlav-
ně kvůli jeho výšce. A také jeho práce přišla lidem zvláštní. Pán Ježíš jej při své návštěvě
Jericha však velmi vyznamenal. Rozhodl se, že v jeho domě přespí. A to i přes to všech-
no, co se o Zacheovi povídalo. Není to hezké?
Možná i ty máš ve svém okolí někoho, komu se spousta dětí za něco posmívá. Nemyslíš,
že by bylo hezké, kdyby jej, stejně jako Pán Ježíš Zachea, někdo vyznamenal? Stačí
i maličkostí. Třeba tím, že si s ním někdo popovídá, bude si s ním hrát. Zamysli se, jestli
je někdo takový v tvém okolí. A zkus pro něj udělat… (dokončení v tajence)

BÝVAT, DATLE,
DÁVAT, DRŽET,
EGYPT, ESTER,
JAVOR, KAVÁRNA,
KORÁN, KOSTI,
LEVNÝ, NAROZENÍ,
ORNÁT, PAŘIT,
PIANO, PLAKÁT,
RADNÍ, SATAN,
SKÁLA, SPOJENÍ,
SPRCHA, STŘEDA,
TOPENÍ, TREST,
TROUBA, UVÉST,
VRATA, ZELENINA

Smějeme se
 Víš, proč jsou v zimě dny kratší? Ptá se
otec malého synka. Ten chvíli přemýšlí
a pak vyhrkne: Aby byly brzy Vánoce?
 Katecheta chce dětem ukázat na příkla-
du, co je to milosrdenství. Když hospodář
chce bít osla a já mu v tom zabráním, ja-
kou ctnost jsem projevil? Odpověď: Bratr-
skou lásku.
 V náboženství se Markétka ptá: Pán Bůh
je nemocný? Katechetka se udiveně ptá proč.
Dívka odpovídá: Maminka četla, že Pán
Bůh k sobě povolal pana doktora Nováka.
 Učitel náboženství chce v hodině mluvit
o kostele. Ptá se dětí: Jak se nazývá dům,

do kterého mohou vstoupit bohatí i chudí,
mladí i starší, šťastní i nešťastní? Jedno
z dětí odpoví: Nádraží.
 Učitelka se ptá dětí: proč se říká, že žád-
ný učený z nebe nespadl? Z třídy se ozva-
lo: Asi tam žádného nemají!


