Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, http://tom1412.blog.cz
Název

Termín a místo

Myšky
6–9 let

pátek 16:15
suterén,
klubovna na faře
pátek 16:15
suterén,
klubovna na faře

Vedoucí

Evča Janíková (777589046, evipindi@seznam.cz)
Lucie Budínová (608513209, luciebudinova@seznam.cz)
Jana Ludvíková (604270104, janula.ludvikova@seznam.cz)
Žabky
Eva Beranová (775381364, evula.ludvik@seznam.cz)
9–12 let
Adéla Jurygáčková (734674509, juuury@seznam.cz)
Katka Kunorzová (737572608, katka.kunorzova@gmail.com)
Martina Honzíková (725114643, martina.honzik@seznam.cz)
Sluníčka pátek 16:15
Lucie Chlupová (777902272, Luca.92@seznam.cz)
13–16 let suterén,
Pavla Janečková (732539944, pajaneckova@gmail.com)
klubovna na faře Ludmila Ševečková (773694930, lidka.seveckova@seznam.cz)
Hlavní vedoucí: Pavla Janečková, hospodářka: Martina Mikuláštíková
E-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz

Farní občasník
Aktivity farnosti sv. Vojtěcha, Otrokovice
Neděle 2. října 2016

Važme si toho, co se nám nabízí

N

sobota v 18:00
Martin Kováč (774295535, kovic@tom1419.org)
suterén
Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec@seznam.cz)
Hlavní vedoucí: Vladimír Beran (776875507, lada@tom1419.org)
E-mail: oddil@tom1419.org

apadlo mě srovnat si první informační číslo Farního
občasníku, které vyšlo před osmi lety, se současným
stavem. Přišel jsem na to, že dnes máme o čtyři společenství víc, která se v naší farnosti setkávají, a že mezi duchovními a kulturními aktivitami figuruje minimálně pět,
které tehdy nebyly. Z toho plyne, že život naší farnosti se
neustále rozvíjí a to navzdory úbytku praktikujících věřících. Za tu dobu se totiž snížil průměrný počet účastníků
nedělních bohoslužeb minimálně o stovku.
Jsem proto přesvědčený, že v našem farním společenství je řada věcí, kterých si
máme vážit, a můžeme být Bohu vděční, že víra a život s ním se projevuje tolika způsoby. Vždycky se zřejmě řada věřících spokojí jen s účastí na bohoslužbách a necítí potřebu podílet se na dalších oblastech života víry nebo se aspoň účastnit něčeho, co jiní pro
ně připraví. Těm přeji, aby objevili, jak by i jejich spoluúčast mohla být přínosem pro Boží
záměry v naší farnosti.
Na druhou stranu jsou i tací, kteří by rádi byli nejlépe u více věcí najednou. Správně
totiž cítí, že mše svatá je až vrcholem v projevech křesťanského života, a že ten vrchol
musí být podložený i jinými věcmi, které život farnosti naplňují. Těm pak přeji, aby si uměli
správně zvolit ne podle svých představ, ale podle toho, co od nich očekává náš Pán.
Otec Josef Zelinka

Kurz Alfa v Otrokovicích

Modlitební společenství

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice, http://www.tom1419.org
Název

Termín a místo

Vedoucí

Tygříci
5–9 let

čtvrtek v 17:10
suterén

Žraloci
9–15 let

sobota v 9:00
suterén

Antonín Hradil (732883665, tonda.hrad@seznam.cz)
Jan Žalčík (739616333, zan@tom1419.org)
Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece@seznam.cz)
Denis Bilík (605434269, denisbilik@seznam.cz)
Vojtěch Rafaja (774541970, rafaja@seznam.cz)
Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece@seznam.cz)
Petr Blahuš (605135873, bohus.blahus@seznam.cz)

15UP

A

lfa nabízí příležitost prozkoumat křesťanskou víru, trvá zpravidla jedenáct
týdnů. Vítáni jsou všichni. Každé setkání
se zabývá některým tématem spjatým s
vírou a vytváří prostor k rozhovoru. Alfa
probíhá po celém světě v kavárnách,
církvích, univerzitách, obývacích pokojích,
barech i jinde. Nenajdete dvě úplně stejné
Alfy, ale v zásadě mají společné tři věci:
jídlo, promluvu a rozhovor o tématu. Kurz
nechce poučovat a někoho o něčem přesvědčovat, ale nabízet možnost dialogu.
V naší farnosti na nabídku tohoto kurzu zareagovalo kolem 50 lidí a asi 40 jich
přišlo na první setkání. Jsou mezi nimi jak

praktikující věřící, kteří
si tak chtějí upevnit
nebo ujasnit svoji víru,
tak lidé s odlišnými názory. Kurz bude probíhat do poloviny prosince každé pondělí od
18:30 a program trvá minimálně 2 hodiny.
Během kurzu se už nelze přihlašovat a
další zájemci musí počkat na další běh.
Po dobu konání kurzů Alfa budou v naší
farnosti tyto změny:
Pondělní mše svatá začíná už v 17:00.
Setkání seniorů začíná v 15:00.
Chvíle nad biblí začíná v 15:30.
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Modlitba živého růžence
V naší farnosti je 80 členů živého růžence
ve 4 skupinách.
 Anna Janečková, Marie Stružková,
Marie Čechová, Marie Budínová

Modlitby matek
1. skupina: čtvrtek v 16:30, jednou za 14
dní (sudý týden) na faře v učebně.
 Miloslava Zlatušková

Projekt putovní svatyňky
Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.
 Monika Hanáčková, A. Hartmannová

2. skupinka: úterý ve 20:00, jednou za 14
dní v suterénu.
 Marie Šrubařová

Modlitební společenství pokročilých
Každý lichý čtvrtek v 19:00 v učebně na
faře.
 Marcel Urbanec

3. skupinka: středa po mši svaté, jednou
za 14 dní (sudý týden) na faře v učebně.
 Pavla Miklošková
4. skupinka: úterý 19:30, jednou za 14 dní
na Baťově.
 Jana Ludvíková

Modlitební společenství - nové
Každý sudý čtvrtek v 18:00 v učebně na
faře.
 Miloslava Zlatušková
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Duchovní život

Adorace
 Krátká tichá adorace každou středu po
mši svaté.
 Tichá adorace každý čtvrtek 9:00–11:00.
 První pátek – v měsíci po mši sv.
Adorační dny
 Adorace s obnovou zasvěcení lidstva
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu:
20. 11. 2016 Otrokovice
 Adorační den v Kvítkovicích: 19. 3. 2017
 Adorační den v rámci arcidiecéze - farní
kostel: 7. 8. 2017

Zpívání dětí při páteční dětské mši sv.
Zkouška vždy v pátek v 15:15 v suterénu
kromě prvních pátků.
 Kristýna Zaoralová, Janča Ludvíková,
Kačka Šibravová

Kulturně společenské akce

Rodiny

Farní odpoledne
Podle nabídky a možností termínů.
 O. Josef Zelinka

Rytmické mše sv.

Farní knihovna
Ve středu po mši sv. a v neděli po obou
mších sv. Na požádání kdykoli.
 Marie Knapková, Anna Krčmová
Další akce ve farnosti
Kurzy Alfa:
19.9.–12.12.2016,
vždy v pondělí od 18:30,
jen pro přihlášené.
Noc kostelů: 9. června 2017

Klub maminek
V úterý od 9:00 do 11:00 v sále pod kostelem.
 Kateřina Černošková, Hana Krejčová

V neděli každých 14 dní střídavě na mši
sv. v 8:30 a 10:30 kromě prázdnin.
 Pavla a Jana Janečkovy, Martina Honzíková, Martina Fabriková, Marta Rafajová,
Adéla Jurygáčková
Prvopáteční schola
Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší.
Zkouší ve čtvrtek před prvním pátkem
od 17:30 v klubovně na faře a poté zpívá
při prvopáteční večerní mši svaté.
 Pavla Janečková, Kristýna Zaoralová

Návštěvy nemocných
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se
konají každý první pátek v měsíci a pak
před Vánocemi a Velikonocemi. Individuálně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, které mohou přinést pověření farníci. Přinášení
svatého přijímání nemocným na Senioru B
zajišťuje paní Hana Hanušová, na Senioru C
paní Marie Čechová.
 O. Josef Zelinka

Setkávání ministrantů
Probíhá nepravidelně v rámci sobotních
schůzek TOM 1419 v sále pod kostelem.
 Jan Žalčík

Katecheze

Vyučování náboženství

Liturgie

Bohoslužby mimo kostely
Charitní kaple – mše sv. nebo bohoslužba
slova každé úterý v 10:00.
Bohoslužba slova:
Senior B: první pátek v měsíci v 14:00.
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00.
Latinská mše
Mše svatá s vybranými liturgickými texty
v latinském jazyce ve středu jednou za dva
týdny.
Denní modlitba církve – breviář
Ranní chvály – každé ráno ve farním kostele v 6:30.

Tř.

Den Čas

1.

st

15:00 S

Kde Vyučující
M. Čechová

2.

st

16:00 S

M. Čechová

3.

čt

16:00 S

O. J. Zelinka

4.

út

14:30 S

D. Plšková

5.

čt

14:30 S

D. Plšková

6.

st

16:00 U

O. J. Zelinka

7.

st

15:00 U

L. Hanzlová

8.-9. čt

16:00 U

P. Věrný

S=suterén kostela, U=učebna na faře

Chvíle nad biblí
Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v sále
pod kostelem. Říjen – prosinec v 15:30.
 RNDr. Alois Orlita

Chrámový sbor
Zkoušky každou středu v suterénu pod
kostelem. V letním čase v 19:30, v zimním
čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).
V době letních prázdnin zkoušky nejsou.
 Zdeňka Kvasnicová
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Společenství manželů
Schází se jednou za měsíc dle domluvy
v jednotlivých rodinách.
 Manželé Rafajovi, Šibravovi, Černoškovi
Společenství chlapů
Od 13. 9. jednou za 14 dnů v úterý od
19:45 do 22:00 v sále pod kostelem. Zaměření: Chlap tady a teď.
 Petr Staněk, tel. 606 700 461

Děti a mládež

Cvičení

Mše sv. se zaměřením pro děti
V pátek mimo prázdniny.
Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)
1x za 6 týdnů v neděli v 16:30 v suterénu.
 Pavla Janečková a Vladimír Beran

Cvičení seniorů
Ve čtvrtek 9:30–11:00, sál pod kostelem.
Cvičení (nejen) pro ženy
Ve čtvrtek 18:30–20:00, sál pod kostelem.
 Alena Sedláčková

Klub volného času (KVČ)
http://kvc.tom1419.org
Každé úterý od 16:00 do 19:00 v sále pod
kostelem pro děti a mládež.
 Vladimír Beran

Misijní činnost
Adopce na dálku
Farnost podporuje indického chlapce
Ashwina a udržuje s ním kontakt.
 Marta Rafajová

Nealkobar
V pátek kromě 1. pátku v měsíci po mši sv.
(v letním čase od 19:30, v zimním čase od
19:00).
 Vladimír Beran

Obinadla pro malomocné

Pletení obinadel pro malomocné, která
jsou ve spolupráci s o.s. Omega plus
odesílána do leprosálií.

Senioři

 Marie Šmiková, Marie Knapková

Setkání seniorů
Každé první pondělí v měsíci v 15:30 v sále
pod kostelem. Říjen – prosinec v 15:00
 Marie Budínová

FARNÍ OBČASNÍK
Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje
právo na úpravu a krácení textů.
Redakční rada: P. 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 řádného čísla: 16.10.2016, vydání dalšího řádného čísla: 30.10.2016

3

